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Isaac  Fco. Gimeno Sanz — ETSECCPB — UPC 2013/2014 

Variant de Mollerussa. L-200 i LP-3322. 

Annex núm. 2:  Cartografia i Topografia. 

1. INTRODUCCIÓ. 

L’objectiu del present annex és exposar quin suport cartogràfic i topogràfic s’ha utilitzat durant 

el disseny del projecte i per als càlculs realitzats de moviments de terres. 

2. BASE CARTOGRÀFICA. 

A la zona d’estudi es disposa de cartografia digitalitzada a escala 1:1000 que prové de 

projectes i estudis informatius duts a terme amb anterioritat i dels treballs que els 

ajuntaments dels municipis han dut a terme: 

- Miralcamp. Codi: 00164395400  

- Mollerussa. Codi: 001788003500 

- Palau d’Anglesola. Codi: 00164352700 

- Vila-Sana. Codi: 00160435100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Projectes de topografia a escala 1:1000. [ICC] 

 

Malauradament, aquestes zones no ajuden a cobrir tota la zona que el present projecte 

demanda, ja que el traçat de la variant va majoritàriament per terrenys agrícoles, i aquests 

projectes concentren els treballs en zones urbanes dels municipis o en petites àrees 

d’infraestructures ja construïdes. 

Així doncs, la cartografia que finalment s’ha utilitzat ha estat la de l’escala 1:5000 facilitada per 

l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). Els fulls utilitzats han estat: 
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Isaac  Fco. Gimeno Sanz — ETSECCPB — UPC 2013/2014 

Variant de Mollerussa. L-200 i LP-3322. 

Annex núm. 2:  Cartografia i Topografia. 

Nom del full Número del full 
Miralcamp 258-115 
Mollerussa 258-114 

El Palau d’Anglesola 258-113 
El Poal 258-112 

Ca l’Aragonès 259-112 
Vila-Sana 259-113 
Golmés 259-114 

Torre del Mílio 259-115 

Taula 1: Fulls topogràfics utilitzats en el projecte. 

El sistema de referència utilitzat ha estat el ETRS89. 

També s’ha consultat la topografia 1:50.000, la qual està inclosa al full 389 amb el nom de 

Tàrrega. 

3. DADES DE REPLANTEIG. 

Per les tasques de replanteig és necessari utilitzar la base cartogràfica 1:5.000. Hi ha dos vèrtex 

geodèsics a prop  de la zona del projecte. 

El primer es troba a l’Est terme municipal de Sidamon, just al costat de la part de Mollerussa 

que està més cap al Oest. L’altre es troba al municipi del Poal. 

Aquests vèrtex són necessaris per referenciar les triangulacions dels treballs topogràfics que es 

duen a terme a la zona del projecte.  

A l’apèndix d’aquest annex es troben les fitxes dels dos vèrtexs geodèsics. 
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Variant de Mollerussa. L-200 i LP-3322. 

Annex núm. 2:  Cartografia i Topografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÈNDIX 1: FITXES DELS VÈRTEX GEODÈSICS PROPERS. 



Mapa de la zona Accés / Croquis de la zona

Ubicació del vèrtex

258112001

287.147

49.315

237.832

321481.113

4616299.633

0.99999219

el Poal

Pla d'Urgell

Lleida

258-112

33-140360

0.050

0.030

0.070

ETRS89/00Codi ICC:

Xarxa:

Data de construcció:

Província:

Comarca:

Municipi:

Full MTN50 (SQ/CCFF):

Full MTN5 (CCFF):

Data d'última revisió:

Sistema de referència:

Longitud

Latitud

Cota el·lipsoïdal (h):

Cota ortomètrica (H):

X Projectada (X):

Y Projectada (Y):

Factor d'escala (K):

UTM

EGM08D595

0.030

m

m

m

m

σ:σ:σ:σ:

σ:σ:σ:σ:

m

m

Informació general

0.00130

0.00097

σ:σ:σ:σ:
σ:σ:σ:σ:(φ):(φ):(φ):(φ):

σ:σ:σ:σ:
σ:σ:σ:σ:

m

m

''

''

Convergència quadrícula (ω):(ω):(ω):(ω):

Coordenades

Model de geoide: N: m

Projecció: Fus 31 NHemisferi

0º 51' 18.92103''(λ):(λ):(λ):(λ):
41º 40' 42.46628''

-1º 25' 35.48186''

Referència de les cotes:

XU, ROI

Estat de conservació del vèrtex

E

N

Altura del pilar geodèsic:

Té coordenades en ED50 (icc20060): Sí

ftp://geofons.icc.cat/coordenades/XU/ED50/icc20060.zip Versió de la fitxa: 20121.121214

/

Descripció:

Fotografia

N/A

FITXA DE SENYAL GEODÈSIC

N/A

N/A

Base quadrada de formigó, l'alçada 
d'aquesta és de 0,2 metres i de 0,4 m x 
0,4 m d'amplada. (Amb una L de ferro al 
mig).

Situat al damunt del campanar de l’església de la població El Poal.

PSD



Mapa de la zona Accés / Croquis de la zona

Ubicació del vèrtex

257115001

339.810

49.317

290.493

320290.346

4609054.577

0.99999744

Sidamon

Pla d'Urgell

Lleida

257-115

33-150389

0.050

0.030

0.070

ETRS89/00Codi ICC:

Xarxa:

Data de construcció:

Província:

Comarca:

Municipi:

Full MTN50 (SQ/CCFF):

Full MTN5 (CCFF):

Data d'última revisió:

Sistema de referència:

Longitud

Latitud

Cota el·lipsoïdal (h):

Cota ortomètrica (H):

X Projectada (X):

Y Projectada (Y):

Factor d'escala (K):

UTM

EGM08D595

0.030

m

m

m

m

σ:σ:σ:σ:

σ:σ:σ:σ:

m

m

Informació general

0.00130

0.00097

σ:σ:σ:σ:
σ:σ:σ:σ:(φ):(φ):(φ):(φ):

σ:σ:σ:σ:
σ:σ:σ:σ:

m

m

''

''

Convergència quadrícula (ω):(ω):(ω):(ω):

Coordenades

Model de geoide: N: m

Projecció: Fus 31 NHemisferi

0º 50' 35.29159''(λ):(λ):(λ):(λ):
41º 36' 46.74092''

-1º 25' 57.88631''

Referència de les cotes:

XU, ROI

Estat de conservació del vèrtex

E

N

Altura del pilar geodèsic:

Té coordenades en ED50 (icc20060): Sí

ftp://geofons.icc.cat/coordenades/XU/ED50/icc20060.zip Versió de la fitxa: 20121.121214

/

Descripció:

Fotografia

N/A

FITXA DE SENYAL GEODÈSIC

N/A

N/A

Pilar cilíndric de formigó de 0.30 metres 
de diàmetre i 1.20 metres d'alçada. El 
pilar està situat sobre una base quadrada 
de formigó, l'alçada d'aquesta és de 0,5 
metres i d'amplada 1 m. x 1 m.

Anant de Torregrossa a Mollerussa, s'agafa una pista que surt a l'esquerra de la carretera en canvi de rasant en direcció Sidamon. Aquesta pista 
està senyalitzada amb un rètol que diu "Camp d'aviació". La pista porta cap al camp d'aviació on s'hi veu una nau metàl·lica. Abans d'arribar-hi ens 
trobem amb una bifurcació. Agafem la pista de l'esquerra i seguint-la arribarem al punt després de 600 metres. El vèrtex La Fita Alta es troba a dalt 
d'un turó al costat d'una antena i d'una caseta.
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AMIDAMENT DE TERRES

FULL:1
TITOL : alternativa 1 
SUBTITOL : alternativa 1 
FITXER *.MMM --->: c:\trazado\alternativa 1\alternativa 1
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alternativa 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLUM (M3) 

----------------------------------------------T.V.E.----------
ESPLANADA 
------ S-SEL(2) ---S-EST3 

PK DESM DESM-IN SANEIG.T TERR. DESM. TERR DESM. TERR DESM. TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1 
 

0,0 26,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
418,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0

20,0 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
166,5 0,0 0,0 2,4 0,0 27,0 32,7 38,3 32,8 39,2

40,0 1,1 0,0 0,0 0,2 0,0 2,7 0,0 3,8 0,0 3,9
698,1 0,0 0,0 2,4 0,0 27,0 32,8 38,3 32,8 39,2

60,0 68,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
771,6 0,0 0,0 1,0 0,0 0,6 69,7 0,0 69,7 0,0

80,0 8,5 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 3,7 0,0 3,7 0,0
174,4 0,0 0,0 6,5 0,0 4,5 69,7 0,0 69,7 0,0

100,0 9,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,4 3,3 0,0 3,3 0,0
177,7 0,0 0,0 9,1 0,0 6,9 66,4 1,2 66,4 1,2

120,0 8,8 0,0 0,0 0,4 0,0 0,3 3,4 0,1 3,4 0,1
125,4 0,0 0,0 3,8 0,0 28,8 33,7 38,4 33,7 38,4

140,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 3,7 0,0 3,7
125,5 0,0 0,0 0,3 0,0 26,4 35,8 38,4 35,8 38,4

160,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 3,6 0,1 3,6 0,1
172,2 0,0 0,0 1,0 0,0 1,3 72,7 1,2 72,7 1,2

180,0 8,4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 3,7 0,0 3,7 0,0
150,2 0,0 0,0 2,4 0,0 10,7 59,8 14,0 59,9 14,0

200,0 6,6 0,0 0,0 0,1 0,0 1,0 2,3 1,4 2,3 1,4
138,7 0,0 0,0 2,7 0,0 16,3 51,5 22,3 51,5 22,3

220,0 7,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,6 2,9 0,8 2,9 0,8
137,4 0,0 0,0 2,7 0,0 17,2 50,3 23,6 50,3 23,6

240,0 6,5 0,0 0,0 0,1 0,0 1,1 2,2 1,5 2,2 1,5
107,1 0,0 0,0 2,3 0,0 35,8 22,7 51,3 22,7 51,3

260,0 4,2 0,0 0,0 0,1 0,0 2,5 0,1 3,6 0,1 3,6
61,2 0,0 0,0 2,7 0,0 51,5 1,0 74,1 1,0 74,6

280,0 1,9 0,0 0,0 0,2 0,0 2,7 0,0 3,8 0,0 3,9
76,1 0,0 0,0 3,4 0,0 42,6 14,1 60,9 14,1 61,4

300,0 5,7 0,0 0,0 0,2 0,0 1,6 1,4 2,3 1,4 2,3
118,2 0,0 0,0 3,1 0,0 29,3 32,3 41,6 32,3 41,6

320,0 6,1 0,0 0,0 0,1 0,0 1,3 1,8 1,9 1,8 1,9
139,1 0,0 0,0 2,7 0,0 16,1 51,9 22,0 51,9 22,0

340,0 7,8 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 3,4 0,3 3,4 0,3
144,8 0,0 0,0 2,6 0,0 12,5 57,2 16,7 57,2 16,7

360,0 6,7 0,0 0,0 0,1 0,0 1,0 2,3 1,3 2,3 1,3
99,9 0,0 0,0 20,0 0,0 28,4 35,8 38,8 36,3 39,7

380,0 3,3 0,0 0,0 1,9 0,0 1,9 1,2 2,5 1,3 2,6
103,3 0,0 0,0 20,0 0,0 26,5 38,7 35,9 39,2 36,8

400,0 7,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,8 2,6 1,1 2,6 1,1
157,4 0,0 0,0 2,2 0,0 8,5 63,3 10,6 63,3 10,6

420,0 8,7 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 3,7 0,0 3,7 0,0
182,4 0,0 0,0 4,7 0,0 3,6 69,7 0,0 69,7 0,0

440,0 9,5 0,0 0,0 0,4 0,0 0,3 3,3 0,0 3,3 0,0

==================================================================================================== 
TOTALS 4445,6 0,0 0,0 98,0 0,0 421,8 1027,3 567,4 1028,3 572,2
AL ORIGEN                    



AMIDAMENT DE TERRES

FULL:2
TITOL : alternativa 1 
SUBTITOL : alternativa 1 
FITXER *.MMM --->: c:\trazado\alternativa 1\alternativa 1
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alternativa 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLUM (M3) 

----------------------------------------------T.V.E.----------
ESPLANADA 
------ S-SEL(2) ---S-EST3 

PK DESM DESM-IN SANEIG.T TERR. DESM. TERR DESM. TERR DESM. TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

440,0 9,5 
214,1 
11,9 

261,0 
14,2 

298,4 
15,6 

323,1 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,4
3,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,3
2,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3,3
65,5
3,3

65,5
3,3

65,5
3,3

65,5

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

3,3
65,5
3,3

65,5
3,3

65,5
3,3

65,5

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

460,0 

480,0 

500,0 

 

2 
 

520,0 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
306,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0

540,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
269,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0

560,0 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
258,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0

580,0 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
128,7 0,0 0,0 29,0 0,0 28,1 32,8 38,3 32,8 40,6

600,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 2,8 0,0 3,8 0,0 4,1
112,8 0,0 0,0 29,2 0,0 28,4 32,8 38,3 32,7 40,6

620,0 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
157,5 0,0 0,0 1,2 0,0 23,0 37,0 32,8 37,0 32,9

640,0 4,5 0,0 0,0 0,1 0,0 2,3 0,4 3,3 0,4 3,3
82,6 0,0 0,0 1,1 0,0 48,5 4,2 70,0 4,2 70,1

660,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 3,7 0,0 3,7
83,6 0,0 0,0 1,0 0,0 48,7 3,7 70,4 3,7 70,5

680,0 4,6 0,0 0,0 0,1 0,0 2,3 0,4 3,3 0,4 3,3
115,6 0,0 0,0 2,1 0,0 30,9 29,9 44,0 29,9 44,0

700,0 7,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,8 2,6 1,1 2,6 1,1
154,3 0,0 0,0 2,3 0,0 8,5 63,1 10,8 63,1 10,8

720,0 8,4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 3,7 0,0 3,7 0,0
151,4 0,0 0,0 2,4 0,0 10,3 60,4 13,5 60,4 13,5

740,0 6,7 0,0 0,0 0,1 0,0 1,0 2,3 1,3 2,3 1,3
113,1 0,0 0,0 3,2 0,0 32,4 27,7 46,2 27,7 46,2

760,0 4,6 0,0 0,0 0,2 0,0 2,3 0,4 3,3 0,4 3,3
83,2 0,0 0,0 2,1 0,0 48,5 4,2 70,0 4,2 70,0

780,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 3,7 0,0 3,7
87,9 0,0 0,0 2,0 0,0 45,6 8,5 65,7 8,5 65,7

800,0 5,1 0,0 0,0 0,2 0,0 2,0 0,9 2,8 0,9 2,8
136,1 0,0 0,0 2,7 0,0 20,4 45,5 28,4 45,5 28,4

820,0 8,5 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 3,7 0,0 3,7 0,0
165,9 0,0 0,0 2,1 0,0 1,6 73,3 0,6 73,3 0,6

840,0 8,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 3,6 0,1 3,6 0,1
118,8 0,0 0,0 1,3 0,0 26,7 36,4 37,8 36,4 37,8

860,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 3,7 0,0 3,7
190,6 0,0 0,0 0,2 0,0 25,7 32,7 37,2 32,8 37,2

880,0 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0

==================================================================================================== 
TOTALS 8257,8 0,0 0,0 183,6 0,0 852,2 1978,0 1171,5 1979,0 1181,1
AL ORIGEN                    



AMIDAMENT DE TERRES

FULL:3
TITOL : alternativa 1 
SUBTITOL : alternativa 1 
FITXER *.MMM --->: c:\trazado\alternativa 1\alternativa 1
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alternativa 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLUM (M3) 

----------------------------------------------T.V.E.----------
ESPLANADA 
------ S-SEL(2) ---S-EST3 

PK DESM DESM-IN SANEIG.T TERR. DESM. TERR DESM. TERR DESM. TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

880,0 15,2 
296,9 
14,4 

479,1 
33,5 

415,2 
8,0 

199,6 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,8
0,1
0,8

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

13,0
1,3

13,0

3,3
65,5
3,3

65,5
3,3

48,7
1,6

48,8

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

18,9 
1,9 

18,9 

3,3
65,5
3,3

65,5
3,3

48,8
1,6

48,7

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

18,9
1,9

18,9

900,0 

920,0 

940,0 

 

3 
 

960,0 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
191,9 0,0 0,0 4,7 0,0 5,1 64,0 3,7 64,0 3,6

980,0 7,3 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 3,1 0,4 3,1 0,4
162,5 0,0 0,0 4,7 0,0 5,7 67,0 4,8 67,0 4,8

1000,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 3,6 0,1 3,6 0,1
147,9 0,0 0,0 0,7 0,0 17,0 49,4 24,5 49,4 24,5

1020,0 5,8 0,0 0,0 0,1 0,0 1,6 1,4 2,3 1,4 2,3
106,7 0,0 0,0 2,3 0,0 35,5 23,6 50,7 23,7 50,8

1040,0 4,9 0,0 0,0 0,2 0,0 1,9 1,0 2,7 1,0 2,7
110,7 0,0 0,0 2,9 0,0 32,7 28,9 45,8 29,1 46,2

1060,0 6,2 0,0 0,0 0,1 0,0 1,4 1,9 1,9 1,9 1,9
107,7 0,0 0,0 4,0 0,0 31,5 31,8 42,9 32,4 43,8

1080,0 4,6 0,0 0,0 0,3 0,0 1,8 1,3 2,4 1,3 2,5
103,1 0,0 0,0 5,7 0,0 32,2 29,6 42,9 30,5 44,1

1100,0 5,7 0,0 0,0 0,3 0,0 1,4 1,7 1,8 1,7 1,9
121,9 0,0 0,0 5,3 0,0 26,6 35,2 35,1 36,2 36,0

1120,0 6,4 0,0 0,0 0,2 0,0 1,2 1,9 1,7 1,9 1,7
118,6 0,0 0,0 5,7 0,0 27,5 34,3 36,0 35,2 37,0

1140,0 5,4 0,0 0,0 0,4 0,0 1,5 1,6 1,9 1,6 2,0
78,6 0,0 0,0 21,8 0,0 38,4 21,8 50,7 22,5 52,4

1160,0 2,4 0,0 0,0 1,8 0,0 2,3 0,6 3,1 0,6 3,2
42,8 0,0 0,0 38,3 0,0 48,8 9,3 65,5 9,6 67,7

1180,0 1,8 0,0 0,0 2,0 0,0 2,6 0,3 3,4 0,3 3,5
34,6 0,0 0,0 40,6 0,0 51,7 5,6 69,2 5,8 71,5

1200,0 1,6 0,0 0,0 2,1 0,0 2,6 0,2 3,5 0,2 3,6
16,3 0,0 0,0 111,3 0,0 57,4 2,4 73,1 2,5 76,9

1220,0 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 3,1 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 204,8 0,0 63,0 0,0 76,2 0,0 81,5

1240,0 0,0 0,0 0,0 11,4 0,0 3,2 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 169,7 0,0 61,8 0,0 76,2 0,0 81,6

1260,0 0,0 0,0 0,0 5,5 0,0 3,0 0,0 3,8 0,0 4,1
2,8 0,0 0,0 71,7 0,0 57,7 0,0 76,2 0,0 80,9

1280,0 0,3 0,0 0,0 1,6 0,0 2,8 0,0 3,8 0,0 4,0
33,9 0,0 0,0 17,3 0,0 54,0 0,0 75,8 0,0 78,0

1300,0 3,1 0,0 0,0 0,1 0,0 2,6 0,0 3,8 0,0 3,8
57,9 0,0 0,0 2,2 0,0 52,4 0,0 75,5 0,0 76,0

1320,0 2,7 0,0 0,0 0,1 0,0 2,6 0,0 3,8 0,0 3,8

==================================================================================================== 
TOTALS 11086,4 0,0 0,0 899,2 0,0 1577,1 2609,2 2134,1 2615,2 2176,2 
AL ORIGEN 



AMIDAMENT DE TERRES

FULL:4
TITOL : alternativa 1 
SUBTITOL : alternativa 1 
FITXER *.MMM --->: c:\trazado\alternativa 1\alternativa 1
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alternativa 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLUM (M3) 

----------------------------------------------T.V.E.----------
ESPLANADA 
------ S-SEL(2) ---S-EST3 

PK DESM DESM-IN SANEIG.T TERR. DESM. TERR DESM. TERR DESM. TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

1320,0 2,7 
31,0 
0,4 

11,6 
0,7 

29,6 
2,2 

45,3 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,1
4,2
0,3
5,8
0,3
4,3
0,2
3,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2,6
53,6
2,7

54,6
2,7

53,7
2,6

52,9

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3,8 
76,1 
3,8 

76,6 
3,8 

76,3 
3,8 

75,9 

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3,8
77,8
4,0

79,2
3,9

77,9
3,8

76,7

1340,0 

1360,0 

1380,0 

 

4 
 

1400,0 2,3 0,0 0,0 0,1 0,0 2,6 0,0 3,8 0,0 3,8
25,6 0,0 0,0 17,0 0,0 53,9 0,0 76,2 0,0 78,2

1420,0 0,2 0,0 0,0 1,6 0,0 2,7 0,0 3,8 0,0 4,0
2,5 0,0 0,0 44,3 0,0 55,5 0,0 76,6 0,0 80,4

1440,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 2,8 0,0 3,8 0,0 4,1
0,4 0,0 0,0 44,5 0,0 55,6 0,0 76,6 0,0 80,5

1460,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 2,8 0,0 3,8 0,0 4,0
79,8 0,0 0,0 20,2 0,0 30,3 34,9 38,3 34,8 40,0

1480,0 7,9 0,0 0,0 0,4 0,0 0,3 3,5 0,0 3,5 0,0
206,3 0,0 0,0 4,7 0,0 3,1 67,6 0,0 67,6 0,0

1500,0 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
277,8 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 65,5 0,0 65,4 0,0

1520,0 15,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
303,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,4 0,0 65,4 0,0

1540,0 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
246,7 0,0 0,0 2,4 0,0 1,7 67,3 0,0 67,3 0,0

1560,0 9,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 3,5 0,0 3,5 0,0
93,8 0,0 0,0 40,0 0,0 30,3 34,6 38,1 34,6 40,0

1580,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 2,9 0,0 3,8 0,0 4,0
0,0 0,0 0,0 187,5 0,0 61,9 0,0 76,2 0,0 80,8

1600,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 3,3 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 397,3 0,0 69,8 0,0 76,2 0,0 81,6

1620,0 0,0 0,0 0,0 24,7 0,0 3,6 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 349,6 0,0 68,1 0,0 76,2 0,0 81,5

1640,0 0,0 0,0 0,0 10,2 0,0 3,2 0,0 3,8 0,0 4,1
29,4 0,0 0,0 118,2 0,0 53,6 7,5 68,0 7,8 71,5

1660,0 2,9 0,0 0,0 1,6 0,0 2,2 0,8 3,0 0,8 3,1
73,5 0,0 0,0 21,4 0,0 40,2 20,3 52,2 21,0 53,9

1680,0 4,4 0,0 0,0 0,5 0,0 1,8 1,3 2,2 1,3 2,3
54,7 0,0 0,0 29,3 0,0 46,2 12,8 59,8 13,2 61,8

1700,0 1,1 0,0 0,0 2,4 0,0 2,8 0,0 3,7 0,0 3,9
21,8 0,0 0,0 44,5 0,0 56,0 0,0 75,0 0,0 77,5

1720,0 1,1 0,0 0,0 2,1 0,0 2,8 0,0 3,7 0,0 3,9
30,4 0,0 0,0 39,7 0,0 53,2 3,4 71,5 3,5 73,9

1740,0 1,9 0,0 0,0 1,9 0,0 2,5 0,3 3,4 0,3 3,5
21,9 0,0 0,0 54,0 0,0 54,1 3,4 71,9 3,5 74,5

1760,0 0,3 0,0 0,0 3,5 0,0 2,9 0,0 3,8 0,0 3,9

==================================================================================================== 
TOTALS 12672,3 0,0 0,0 2331,1 0,0 2525,8 2991,7 3372,0 2999,2 3464,1 
AL ORIGEN 



AMIDAMENT DE TERRES

FULL:5
TITOL : alternativa 1 
SUBTITOL : alternativa 1 
FITXER *.MMM --->: c:\trazado\alternativa 1\alternativa 1
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alternativa 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLUM (M3) 

----------------------------------------------T.V.E.----------
ESPLANADA 
------ S-SEL(2) ---S-EST3 

PK DESM DESM-IN SANEIG.T TERR. DESM. TERR DESM. TERR DESM. TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

1760,0 0,3 
8,2 
0,5 
5,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

3,5
66,0
3,1

111,5
8,0

151,1
7,1

128,4

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2,9
57,4
2,9

59,3
3,1

61,1
3,0

59,9

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3,8 
75,7 
3,8 

75,9 
3,8 

76,2 
3,8 

76,2 

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3,9
78,4
3,9

79,7
4,1

81,0
4,0

80,3

1780,0 

1800,0 

1820,0 
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1840,0 0,0 0,0 0,0 5,8 0,0 3,0 0,0 3,8 0,0 4,0
0,0 0,0 0,0 116,3 0,0 59,1 0,0 76,2 0,0 79,7

1860,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 3,0 0,0 3,8 0,0 4,0
1,6 0,0 0,0 116,9 0,0 59,1 0,0 76,1 0,0 79,4

1880,0 0,2 0,0 0,0 5,8 0,0 3,0 0,0 3,8 0,0 4,0
1,6 0,0 0,0 130,3 0,0 60,0 0,0 76,1 0,0 80,1

1900,0 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0 3,0 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 145,0 0,0 61,0 0,0 76,2 0,0 81,3

1920,0 0,0 0,0 0,0 7,3 0,0 3,1 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 134,5 0,0 60,6 0,0 76,2 0,0 81,6

1940,0 0,0 0,0 0,0 6,2 0,0 3,0 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 102,1 0,0 59,3 0,0 76,3 0,0 81,7

1960,0 0,0 0,0 0,0 4,1 0,0 2,9 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 69,1 0,0 57,2 0,0 76,5 0,0 81,3

1980,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 2,8 0,0 3,8 0,0 4,0
0,0 0,0 0,0 57,1 0,0 55,8 0,0 76,6 0,0 80,7

2000,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 2,8 0,0 3,8 0,0 4,0
0,0 0,0 0,0 57,0 0,0 55,7 0,0 76,6 0,0 80,7

2020,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 2,8 0,0 3,8 0,0 4,0
0,0 0,0 0,0 57,7 0,0 56,1 0,0 76,6 0,0 81,1

2040,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 2,8 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 57,7 0,0 56,1 0,0 76,6 0,0 81,1

2060,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 2,8 0,0 3,8 0,0 4,0
9,7 0,0 0,0 31,1 0,0 55,0 0,0 76,6 0,0 79,7

2080,0 1,0 0,0 0,0 0,3 0,0 2,7 0,0 3,8 0,0 3,9
43,5 0,0 0,0 3,1 0,0 53,0 0,0 75,7 0,0 76,9

2100,0 3,4 0,0 0,0 0,1 0,0 2,6 0,0 3,7 0,0 3,8
113,4 0,0 0,0 1,7 0,0 27,6 35,4 39,0 35,4 39,1

2120,0 8,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 3,5 0,2 3,5 0,2
168,0 0,0 0,0 1,2 0,0 2,4 71,2 2,7 71,1 2,7

2140,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 3,6 0,1 3,6 0,1
172,7 0,0 0,0 4,8 0,0 3,7 70,6 1,2 70,6 1,2

2160,0 8,4 0,0 0,0 0,5 0,0 0,3 3,5 0,0 3,5 0,0
165,7 0,0 0,0 9,5 0,0 5,9 69,7 0,0 69,7 0,0

2180,0 8,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,3 3,5 0,0 3,5 0,0
168,1 0,0 0,0 4,7 0,0 3,6 70,6 1,2 70,6 1,2

2200,0 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 3,6 0,1 3,6 0,1

==================================================================================================== 
TOTALS 13530,3 0,0 0,0 3887,7 0,0 3555,0 3309,2 4712,6 3316,6 4872,9 
AL ORIGEN 



AMIDAMENT DE TERRES

FULL:6
TITOL : alternativa 1 
SUBTITOL : alternativa 1 
FITXER *.MMM --->: c:\trazado\alternativa 1\alternativa 1
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alternativa 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLUM (M3) 

----------------------------------------------T.V.E.----------
ESPLANADA 
------ S-SEL(2) ---S-EST3 

PK DESM DESM-IN SANEIG.T TERR. DESM. TERR DESM. TERR DESM. TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

2200,0 8,7 
172,2 

8,6 
174,4 

8,9 
174,6 

8,6 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0
3,9
0,4
7,3
0,3

10,5
0,7

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,1
3,3
0,3
5,0
0,2
7,1
0,5

3,6
70,6
3,5

69,7
3,5

67,6
3,3

0,1 
1,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

3,6
70,6
3,5

69,7
3,5

67,6
3,3

0,1
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2220,0 

2240,0 

2260,0 

 

6 
 

181,0 0,0 0,0 11,0 0,0 7,6 65,5 0,0 65,5 0,0
2280,0 9,5 0,0 0,0 0,4 0,0 0,3 3,3 0,0 3,3 0,0

198,5 0,0 0,0 5,6 0,0 4,3 65,5 0,0 65,5 0,0
2300,0 10,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 3,3 0,0 3,3 0,0

213,6 0,0 0,0 2,3 0,0 2,0 65,5 0,0 65,5 0,0
2320,0 11,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0

227,4 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 65,5 0,0 65,5 0,0
2340,0 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0

235,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0
2360,0 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0

233,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 65,5 0,0 65,5 0,0
2380,0 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0

232,7 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 65,5 0,0 65,5 0,0
2400,0 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0

244,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0
2420,0 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0

271,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0
2440,0 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0

306,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0
2460,0 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0

305,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0
2480,0 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0

323,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0
2500,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0

307,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0
2520,0 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0

178,0 0,0 0,0 0,7 0,0 20,6 40,0 29,7 40,0 29,7
2540,0 5,0 0,0 0,0 0,1 0,0 2,1 0,7 3,0 0,7 3,0

50,1 0,0 0,0 43,9 0,0 49,9 7,3 68,0 7,3 70,8
2560,0 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 2,9 0,0 3,8 0,0 4,1

0,0 0,0 0,0 210,9 0,0 63,1 0,0 76,6 0,0 82,1
2580,0 0,0 0,0 0,0 16,8 0,0 3,4 0,0 3,8 0,0 4,1

0,0 0,0 0,0 483,0 0,0 72,4 0,0 76,6 0,0 82,1
2600,0 0,0 0,0 0,0 31,5 0,0 3,9 0,0 3,8 0,0 4,1

0,0 0,0 0,0 796,9 0,0 81,9 0,0 76,6 0,0 82,1
2620,0 0,0 0,0 0,0 48,2 0,0 4,3 0,0 3,8 0,0 4,1

0,0 0,0 0,0 1160,9 0,0 91,6 0,0 76,6 0,0 82,1
2640,0 0,0 0,0 0,0 67,9 0,0 4,8 0,0 3,8 0,0 4,1

==================================================================================================== 
TOTALS 17560,2 0,0 0,0 6625,3 0,0 3964,5 4416,0 5118,0 4423,5 5303,2 
AL ORIGEN 



AMIDAMENT DE TERRES

FULL:7
TITOL : alternativa 1 
SUBTITOL : alternativa 1 
FITXER *.MMM --->: c:\trazado\alternativa 1\alternativa 1
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alternativa 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLUM (M3) 

----------------------------------------------T.V.E.----------
ESPLANADA 
------ S-SEL(2) ---S-EST3 

PK DESM DESM-IN SANEIG.T TERR. DESM. TERR DESM. TERR DESM. TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

2640,0 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

67,9
1574,6

89,5
1993,9
109,8

2381,7
128,3

2716,7

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

4,8
101,7
5,3

111,0
5,8

118,9
6,1

125,4

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3,8 
76,6 
3,8 

76,6 
3,8 

76,6 
3,8 

76,6 

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

4,1
82,1
4,1

82,1
4,1

82,1
4,1

82,1

2660,0 

2680,0 

2700,0 

 

7 
 

2720,0 0,0 0,0 0,0 143,3 0,0 6,4 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 2875,4 0,0 128,4 0,0 76,6 0,0 82,1

2740,0 0,0 0,0 0,0 144,2 0,0 6,4 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 2993,4 0,0 130,5 0,0 76,6 0,0 82,1

2760,0 0,0 0,0 0,0 155,1 0,0 6,6 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 3109,3 0,0 132,6 0,0 76,6 0,0 82,1

2780,0 0,0 0,0 0,0 155,8 0,0 6,6 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 3067,9 0,0 131,8 0,0 76,6 0,0 82,1

2800,0 0,0 0,0 0,0 151,0 0,0 6,5 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 2933,4 0,0 129,4 0,0 76,6 0,0 82,1

2820,0 0,0 0,0 0,0 142,3 0,0 6,4 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 2719,5 0,0 125,4 0,0 76,6 0,0 82,1

2840,0 0,0 0,0 0,0 129,6 0,0 6,2 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 2434,2 0,0 120,0 0,0 76,6 0,0 82,1

2860,0 0,0 0,0 0,0 113,8 0,0 5,8 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 2109,4 0,0 113,4 0,0 76,5 0,0 82,0

2880,0 0,0 0,0 0,0 97,1 0,0 5,5 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 1763,6 0,0 106,1 0,0 76,4 0,0 81,8

2900,0 0,0 0,0 0,0 79,2 0,0 5,1 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 1377,9 0,0 97,2 0,0 76,2 0,0 81,6

2920,0 0,0 0,0 0,0 58,6 0,0 4,6 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 988,7 0,0 87,3 0,0 76,2 0,0 81,6

2940,0 0,0 0,0 0,0 40,3 0,0 4,1 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 644,6 0,0 77,6 0,0 76,2 0,0 81,6

2960,0 0,0 0,0 0,0 24,2 0,0 3,6 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 361,5 0,0 68,6 0,0 76,2 0,0 81,6

2980,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 3,2 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 192,1 0,0 62,7 0,0 76,2 0,0 81,3

3000,0 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0 3,0 0,0 3,8 0,0 4,1
15,1 0,0 0,0 92,8 0,0 57,2 1,6 73,9 1,7 77,5

3020,0 1,5 0,0 0,0 2,0 0,0 2,7 0,2 3,6 0,2 3,7
44,2 0,0 0,0 23,9 0,0 48,9 8,5 66,2 8,8 68,4

3040,0 2,9 0,0 0,0 0,3 0,0 2,2 0,7 3,0 0,7 3,1
97,5 0,0 0,0 7,0 0,0 33,2 29,2 43,3 29,5 44,4

3060,0 6,8 0,0 0,0 0,4 0,0 1,1 2,2 1,3 2,2 1,3
170,4 0,0 0,0 7,4 0,0 13,7 55,0 12,8 55,0 12,9

3080,0 10,2 0,0 0,0 0,4 0,0 0,3 3,3 0,0 3,3 0,0

==================================================================================================== 
TOTALS 17887,5 0,0 0,0 42994,2 0,0 6085,4 4510,3 6691,1 4518,5 6981,6 
AL ORIGEN 



AMIDAMENT DE TERRES

FULL:8
TITOL : alternativa 1 
SUBTITOL : alternativa 1 
FITXER *.MMM --->: c:\trazado\alternativa 1\alternativa 1
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alternativa 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLUM (M3) 

----------------------------------------------T.V.E.----------
ESPLANADA 
------ S-SEL(2) ---S-EST3 

PK DESM DESM-IN SANEIG.T TERR. DESM. TERR DESM. TERR DESM. TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

3080,0 10,2 
269,1 
16,7 

380,9 
21,4 

465,2 
25,1 

543,7 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,4
3,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,3
2,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3,3
65,4
3,3

65,5
3,3

65,5
3,3

65,5

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

3,3
65,4
3,3

65,5
3,3

65,5
3,3

65,5

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3100,0 

3120,0 

3140,0 
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3160,0 29,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
572,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0

3180,0 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
509,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0

3200,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
356,4 0,0 0,0 1,9 0,0 1,5 65,5 0,0 65,5 0,0

3220,0 12,7 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 3,3 0,0 3,3 0,0
272,7 0,0 0,0 1,9 0,0 1,5 65,5 0,0 65,5 0,0

3240,0 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
699,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0

3260,0 55,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
690,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0

3280,0 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
227,5 0,0 0,0 1,7 0,0 2,1 66,4 1,2 66,4 1,2

3300,0 9,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 3,4 0,1 3,4 0,1
208,6 0,0 0,0 1,7 0,0 2,1 66,4 1,2 66,4 1,2

3320,0 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
227,8 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 65,5 0,0 65,5 0,0

3340,0 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
159,9 0,0 0,0 2,0 0,0 21,1 39,7 30,0 39,7 30,0

3360,0 4,9 0,0 0,0 0,2 0,0 2,1 0,7 3,0 0,7 3,0
49,2 0,0 0,0 30,9 0,0 49,1 7,0 68,3 7,0 70,7

3380,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 2,8 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 163,6 0,0 60,9 0,0 76,6 0,0 81,8

3400,0 0,0 0,0 0,0 13,4 0,0 3,3 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 370,7 0,0 68,8 0,0 76,6 0,0 82,1

3420,0 0,0 0,0 0,0 23,6 0,0 3,6 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 662,0 0,0 77,9 0,0 76,6 0,0 82,1

3440,0 0,0 0,0 0,0 42,6 0,0 4,2 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 1036,0 0,0 88,4 0,0 76,6 0,0 82,1

3460,0 0,0 0,0 0,0 61,0 0,0 4,7 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 1469,9 0,0 99,2 0,0 76,6 0,0 82,1

3480,0 0,0 0,0 0,0 86,0 0,0 5,3 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 1963,1 0,0 110,3 0,0 76,6 0,0 82,1

3500,0 0,0 0,0 0,0 110,3 0,0 5,8 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 2452,8 0,0 120,3 0,0 76,6 0,0 82,1

3520,0 0,0 0,0 0,0 134,9 0,0 6,3 0,0 3,8 0,0 4,1

==================================================================================================== 
TOTALS 23520,5 0,0 0,0 51156,7 0,0 6791,3 5410,4 7328,2 5418,6 7659,2 
AL ORIGEN 



AMIDAMENT DE TERRES

FULL:9
TITOL : alternativa 1 
SUBTITOL : alternativa 1 
FITXER *.MMM --->: c:\trazado\alternativa 1\alternativa 1
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alternativa 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLUM (M3) 

----------------------------------------------T.V.E.----------
ESPLANADA 
------ S-SEL(2) ---S-EST3 

PK DESM DESM-IN SANEIG.T TERR. DESM. TERR DESM. TERR DESM. TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

3520,0 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

134,9
2921,7
157,2

3297,8
172,5

3599,4
187,4

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

6,3
129,1
6,7

135,9
6,9

140,8
7,2

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3,8 
76,6 
3,8 

76,6 
3,8 

76,6 
3,8 

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

4,1
82,1
4,1

82,1
4,1

82,1
4,1

3540,0 

3560,0 

3580,0 
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0,0 0,0 0,0 3599,9 0,0 140,9 0,0 76,6 0,0 82,1
3600,0 0,0 0,0 0,0 172,6 0,0 6,9 0,0 3,8 0,0 4,1

0,0 0,0 0,0 3153,4 0,0 133,3 0,0 76,6 0,0 82,1
3620,0 0,0 0,0 0,0 142,7 0,0 6,4 0,0 3,8 0,0 4,1

0,0 0,0 0,0 3231,9 0,0 134,0 0,0 76,6 0,0 82,1
3640,0 0,0 0,0 0,0 180,5 0,0 7,0 0,0 3,8 0,0 4,1

0,0 0,0 0,0 4282,0 0,0 151,1 0,0 76,6 0,0 82,1
3660,0 0,0 0,0 0,0 247,7 0,0 8,1 0,0 3,8 0,0 4,1

0,0 0,0 0,0 4645,6 0,0 157,5 0,0 76,6 0,0 82,1
3680,0 0,0 0,0 0,0 216,8 0,0 7,6 0,0 3,8 0,0 4,1

0,0 0,0 0,0 4162,3 0,0 150,1 0,0 76,6 0,0 82,1
3700,0 0,0 0,0 0,0 199,4 0,0 7,4 0,0 3,8 0,0 4,1

0,0 0,0 0,0 3797,2 0,0 144,3 0,0 76,6 0,0 82,1
3720,0 0,0 0,0 0,0 180,3 0,0 7,1 0,0 3,8 0,0 4,1

0,0 0,0 0,0 3371,7 0,0 137,1 0,0 76,6 0,0 82,1
3740,0 0,0 0,0 0,0 156,9 0,0 6,7 0,0 3,8 0,0 4,1

0,0 0,0 0,0 2887,6 0,0 128,5 0,0 76,6 0,0 82,1
3760,0 0,0 0,0 0,0 131,9 0,0 6,2 0,0 3,8 0,0 4,1

0,0 0,0 0,0 2492,6 0,0 121,1 0,0 76,6 0,0 82,1
3780,0 0,0 0,0 0,0 117,4 0,0 5,9 0,0 3,8 0,0 4,1

0,0 0,0 0,0 2028,1 0,0 111,6 0,0 76,6 0,0 82,2
3800,0 0,0 0,0 0,0 85,4 0,0 5,2 0,0 3,8 0,0 4,1

0,0 0,0 0,0 1533,1 0,0 100,7 0,0 76,6 0,0 82,1
3820,0 0,0 0,0 0,0 67,9 0,0 4,8 0,0 3,8 0,0 4,1

0,0 0,0 0,0 1262,2 0,0 94,3 0,0 76,6 0,0 82,1
3840,0 0,0 0,0 0,0 58,4 0,0 4,6 0,0 3,8 0,0 4,1

0,0 0,0 0,0 1006,0 0,0 87,6 0,0 76,6 0,0 82,1
3860,0 0,0 0,0 0,0 42,2 0,0 4,2 0,0 3,8 0,0 4,1

0,0 0,0 0,0 694,9 0,0 78,9 0,0 76,6 0,0 82,1
3880,0 0,0 0,0 0,0 27,2 0,0 3,7 0,0 3,8 0,0 4,1

0,0 0,0 0,0 433,3 0,0 70,8 0,0 76,6 0,0 82,1
3900,0 0,0 0,0 0,0 16,1 0,0 3,4 0,0 3,8 0,0 4,1

0,0 0,0 0,0 225,1 0,0 63,7 0,0 76,6 0,0 82,1
3920,0 0,0 0,0 0,0 6,4 0,0 3,0 0,0 3,8 0,0 4,1

0,0 0,0 0,0 92,7 0,0 57,9 0,0 76,6 0,0 81,4
3940,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 2,8 0,0 3,8 0,0 4,0

6,8 0,0 0,0 31,3 0,0 55,1 0,0 76,6 0,0 79,9
3960,0 0,7 0,0 0,0 0,3 0,0 2,7 0,0 3,8 0,0 4,0

==================================================================================================== 
TOTALS 23527,3 0,0 0,0 103906,7 0,0 9315,6 5410,4 9014,0 5418,6 9463,4 
AL ORIGEN 



AMIDAMENT DE TERRES

FULL:10
TITOL : alternativa 1 
SUBTITOL : alternativa 1 
FITXER *.MMM --->: c:\trazado\alternativa 1\alternativa 1
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alternativa 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLUM (M3) 

----------------------------------------------T.V.E.----------
ESPLANADA 
------ S-SEL(2) ---S-EST3 

PK DESM DESM-IN SANEIG.T TERR. DESM. TERR DESM. TERR DESM. TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

3960,0 0,7 
150,1 
14,3 

317,6 
17,4 

359,0 
18,5 

266,4 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,3
2,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,1

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2,7
27,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,6

0,0
32,7
3,3

65,5
3,3

65,5
3,3

69,7

3,8 
38,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0
32,8
3,3

65,5
3,3

65,5
3,3

69,7

4,0
39,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3980,0 

4000,0 

4020,0 
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4040,0 8,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 3,7 0,0 3,7 0,0
168,2 0,0 0,0 1,1 0,0 1,3 72,7 1,2 72,7 1,2

4060,0 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 3,6 0,1 3,6 0,1
188,8 0,0 0,0 2,6 0,0 2,6 68,5 1,2 68,5 1,2

4080,0 10,2 0,0 0,0 0,3 0,0 0,2 3,3 0,0 3,3 0,0
104,3 0,0 0,0 58,5 0,0 28,9 33,6 34,7 33,6 36,0

4100,0 0,2 0,0 0,0 5,6 0,0 2,7 0,1 3,5 0,1 3,6
2,1 0,0 0,0 100,4 0,0 57,2 0,8 72,8 0,9 76,6

4120,0 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 3,0 0,0 3,8 0,0 4,1
4,2 0,0 0,0 67,9 0,0 58,5 0,0 76,1 0,0 80,0

4140,0 0,4 0,0 0,0 2,3 0,0 2,8 0,0 3,8 0,0 3,9
15,9 0,0 0,0 46,3 0,0 56,3 0,0 75,4 0,0 78,1

4160,0 1,2 0,0 0,0 2,3 0,0 2,8 0,0 3,7 0,0 3,9
25,0 0,0 0,0 47,9 0,0 55,2 1,2 73,6 1,2 76,1

4180,0 1,3 0,0 0,0 2,5 0,0 2,7 0,1 3,6 0,1 3,7
27,8 0,0 0,0 49,0 0,0 54,0 3,0 71,8 3,1 74,2

4200,0 1,5 0,0 0,0 2,4 0,0 2,7 0,2 3,6 0,2 3,7
22,8 0,0 0,0 54,4 0,0 55,2 1,8 73,1 1,9 75,6

4220,0 0,8 0,0 0,0 3,0 0,0 2,8 0,0 3,8 0,0 3,9
17,9 0,0 0,0 58,9 0,0 56,7 0,0 75,0 0,0 77,5

4240,0 1,0 0,0 0,0 2,8 0,0 2,8 0,0 3,7 0,0 3,9
43,2 0,0 0,0 35,3 0,0 49,1 10,0 62,6 10,3 64,8

4260,0 3,3 0,0 0,0 0,7 0,0 2,1 1,0 2,5 1,0 2,6
60,0 0,0 0,0 21,0 0,0 43,7 15,8 56,8 16,3 58,7

4280,0 2,7 0,0 0,0 1,4 0,0 2,3 0,6 3,2 0,6 3,3
74,1 0,0 0,0 18,7 0,0 39,9 19,7 52,8 20,3 54,6

4300,0 4,8 0,0 0,0 0,5 0,0 1,7 1,4 2,1 1,4 2,2
101,7 0,0 0,0 8,2 0,0 32,2 29,6 40,7 30,5 42,0

4320,0 5,4 0,0 0,0 0,4 0,0 1,5 1,6 1,9 1,6 2,0
110,5 0,0 0,0 6,9 0,0 29,8 32,1 38,2 33,0 39,3

4340,0 5,6 0,0 0,0 0,3 0,0 1,5 1,6 1,9 1,7 1,9
122,2 0,0 0,0 5,4 0,0 26,6 35,4 34,8 36,3 35,8

4360,0 6,6 0,0 0,0 0,2 0,0 1,2 1,9 1,6 1,9 1,6
140,9 0,0 0,0 3,6 0,0 21,9 40,6 29,7 41,4 30,3

4380,0 7,5 0,0 0,0 0,1 0,0 1,0 2,2 1,4 2,2 1,4
160,3 0,0 0,0 2,6 0,0 17,9 45,8 24,5 46,4 24,8

4400,0 8,5 0,0 0,0 0,1 0,0 0,8 2,4 1,1 2,4 1,1

==================================================================================================== 
TOTALS 26010,3 0,0 0,0 104499,3 0,0 10030,5 6054,1 9947,2 6068,5 10429,7 
AL ORIGEN 



AMIDAMENT DE TERRES

FULL:11
TITOL : alternativa 1 
SUBTITOL : alternativa 1 
FITXER *.MMM --->: c:\trazado\alternativa 1\alternativa 1
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alternativa 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLUM (M3) 

----------------------------------------------T.V.E.----------
ESPLANADA 
------ S-SEL(2) ---S-EST3 

PK DESM DESM-IN SANEIG.T TERR. DESM. TERR DESM. TERR DESM. TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

4400,0 8,5 
179,2 

9,4 
195,2 
10,1 

209,1 
10,8 

217,1 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,1
1,9
0,1
1,2
0,0
1,1
0,1
4,3

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,8
14,3
0,6

10,4
0,4
4,5
0,0
2,8

2,4
50,7
2,6

55,8
2,9

63,9
3,5

67,3

1,1 
19,5 
0,9 

14,1 
0,6 
5,5 
0,0 
0,0 

2,4
51,1
2,7

56,1
2,9

64,0
3,5

67,3

1,1
19,6
0,9

14,1
0,6
5,5
0,0
0,0

4420,0 

4440,0 

4460,0 
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4480,0 10,9 0,0 0,0 0,4 0,0 0,2 3,3 0,0 3,3 0,0
626,7 0,0 0,0 3,6 0,0 2,4 65,4 0,0 65,4 0,0

4500,0 51,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
677,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,4 0,0

4520,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
351,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0

4540,0 19,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
428,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0

4560,0 23,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
480,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0

4580,0 24,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
509,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0

4600,0 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
546,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0

4620,0 28,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
567,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0

4640,0 28,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
572,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0

4660,0 28,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
577,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0

4680,0 29,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
591,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0

4700,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
608,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0

4720,0 30,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
618,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0

4740,0 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
705,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0

4760,0 39,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
728,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0

4780,0 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
673,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0

4800,0 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
688,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0

4820,0 34,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
705,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0

4840,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0

==================================================================================================== 
TOTALS 37467,7 0,0 0,0 104511,5 0,0 10064,9 7470,8 9986,3 7486,1 10469,0 
AL ORIGEN 



AMIDAMENT DE TERRES

FULL:12
TITOL : alternativa 1 
SUBTITOL : alternativa 1 
FITXER *.MMM --->: c:\trazado\alternativa 1\alternativa 1
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alternativa 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLUM (M3) 

----------------------------------------------T.V.E.----------
ESPLANADA 
------ S-SEL(2) ---S-EST3 

PK DESM DESM-IN SANEIG.T TERR. DESM. TERR DESM. TERR DESM. TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

4840,0 35,7 
712,4 
35,5 

711,2 
35,6 

717,6 
36,1 

740,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3,3
65,5
3,3

65,5
3,3

65,5
3,3

65,5

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

3,3
65,5
3,3

65,5
3,3

65,5
3,3

65,5

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

4860,0 

4880,0 

4900,0 
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4920,0 37,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
775,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0

4940,0 39,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
810,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0

4960,0 41,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
844,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0

4980,0 43,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
882,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0

5000,0 45,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
941,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0

5020,0 48,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
1018,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0

5040,0 52,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
1094,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0

5060,0 56,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
1121,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0

5080,0 55,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
1123,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0

5100,0 56,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
1137,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0

5120,0 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
1135,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0

5140,0 56,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
1116,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0

5160,0 55,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
1081,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0

5180,0 53,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
1037,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0

5200,0 50,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
992,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0

5220,0 48,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
947,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0

5240,0 46,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
904,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0

5260,0 44,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
848,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0

5280,0 40,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0

==================================================================================================== 
TOTALS 58162,2 0,0 0,0 104511,5 0,0 10064,9 8912,1 9986,3 8927,3 10469,0 
AL ORIGEN 



AMIDAMENT DE TERRES

FULL:13
TITOL : alternativa 1 
SUBTITOL : alternativa 1 
FITXER *.MMM --->: c:\trazado\alternativa 1\alternativa 1
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alternativa 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLUM (M3) 

----------------------------------------------T.V.E.----------
ESPLANADA 
------ S-SEL(2) ---S-EST3 

PK DESM DESM-IN SANEIG.T TERR. DESM. TERR DESM. TERR DESM. TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

5280,0 40,7 
776,2 
36,9 

717,1 
34,8 

690,9 
34,3 

681,5 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3,3
65,5
3,3

65,4
3,3

65,4
3,3

65,4

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

3,3
65,5
3,3

65,4
3,3

65,4
3,3

65,4

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

5300,0 

5320,0 

5340,0 
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5360,0 33,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
669,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,4 0,0 65,4 0,0

5380,0 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
633,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,4 0,0 65,4 0,0

5400,0 30,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
558,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,4 0,0 65,4 0,0

5420,0 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
491,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,4 0,0 65,4 0,0

5440,0 23,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
495,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,4 0,0 65,4 0,0

5460,0 25,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
473,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,4 0,0 65,4 0,0

5480,0 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
408,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,4 0,0 65,4 0,0

5500,0 19,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
381,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,4 0,0 65,4 0,0

5520,0 18,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
394,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,4 0,0 65,4 0,0

5540,0 20,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
408,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,4 0,0 65,4 0,0

5560,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
398,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,4 0,0 65,4 0,0

5580,0 19,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
395,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,4 0,0 65,4 0,0

5600,0 19,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
386,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,4 0,0 65,4 0,0

5620,0 18,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
361,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,4 0,0 65,4 0,0

5640,0 17,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
384,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,4 0,0 65,4 0,0

5660,0 21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
362,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,4 0,0 65,4 0,0

5680,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
282,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,4 0,0 65,4 0,0

5700,0 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
253,2 0,0 0,0 1,4 0,0 1,1 65,4 0,0 65,4 0,0

5720,0 12,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 3,3 0,0 3,3 0,0

==================================================================================================== 
TOTALS 68767,4 0,0 0,0 104512,8 0,0 10066,0 10351,2 9986,3 10366,4 10469,0 
AL ORIGEN 



AMIDAMENT DE TERRES

FULL:14
TITOL : alternativa 1 
SUBTITOL : alternativa 1 
FITXER *.MMM --->: c:\trazado\alternativa 1\alternativa 1
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alternativa 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLUM (M3) 

----------------------------------------------T.V.E.----------
ESPLANADA 
------ S-SEL(2) ---S-EST3 

PK DESM DESM-IN SANEIG.T TERR. DESM. TERR DESM. TERR DESM. TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

5720,0 12,0 
226,4 
10,6 

185,5 
7,9 

133,0 
5,4 

99,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,1
1,9
0,0
2,5
0,2
2,7
0,1
6,4

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,1
1,4
0,0
6,9
0,7

23,2
1,7

35,3

3,3
67,4
3,5

62,3
2,8

41,6
1,4

26,5

0,0 
0,0 
0,0 
7,3 
0,7 

30,7 
2,3 

46,1 

3,3
67,3
3,5

62,3
2,8

41,9
1,4

27,1

0,0
0,0
0,0
7,3
0,7

31,1
2,4

47,2

5740,0 

5760,0 

5780,0 
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5800,0 4,5 0,0 0,0 0,6 0,0 1,9 1,3 2,3 1,3 2,3
67,4 0,0 0,0 9,5 0,0 43,0 16,4 56,2 16,9 58,0

5820,0 2,2 0,0 0,0 0,4 0,0 2,4 0,4 3,4 0,4 3,5
39,7 0,0 0,0 21,7 0,0 50,4 5,9 68,9 6,1 71,2

5840,0 1,8 0,0 0,0 1,8 0,0 2,6 0,2 3,5 0,2 3,7
30,6 0,0 0,0 36,7 0,0 53,7 2,0 72,8 2,1 75,3

5860,0 1,3 0,0 0,0 1,9 0,0 2,8 0,0 3,7 0,0 3,9
18,7 0,0 0,0 44,9 0,0 56,1 0,0 75,3 0,0 77,9

5880,0 0,6 0,0 0,0 2,6 0,0 2,8 0,0 3,8 0,0 3,9
5,8 0,0 0,0 75,6 0,0 57,5 0,0 75,9 0,0 79,0

5900,0 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 2,9 0,0 3,8 0,0 4,0
0,0 0,0 0,0 105,2 0,0 58,7 0,0 76,2 0,0 79,9

5920,0 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 3,0 0,0 3,8 0,0 4,0
0,0 0,0 0,0 117,5 0,0 59,6 0,0 76,2 0,0 80,5

5940,0 0,0 0,0 0,0 6,2 0,0 3,0 0,0 3,8 0,0 4,0
0,0 0,0 0,0 150,9 0,0 61,1 0,0 76,2 0,0 81,2

5960,0 0,0 0,0 0,0 8,9 0,0 3,1 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 216,2 0,0 63,7 0,0 76,2 0,0 81,6

5980,0 0,0 0,0 0,0 12,7 0,0 3,3 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 288,3 0,0 66,1 0,0 76,2 0,0 81,6

6000,0 0,0 0,0 0,0 16,1 0,0 3,4 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 275,1 0,0 65,7 0,0 76,2 0,0 81,6

6020,0 0,0 0,0 0,0 11,4 0,0 3,2 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 194,1 0,0 62,8 0,0 76,2 0,0 81,5

6040,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 3,1 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 173,0 0,0 62,1 0,0 76,2 0,0 81,5

6060,0 0,0 0,0 0,0 9,3 0,0 3,1 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 181,7 0,0 62,3 0,0 76,2 0,0 81,6

6080,0 0,0 0,0 0,0 8,9 0,0 3,1 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 148,5 0,0 60,8 0,0 76,2 0,0 81,1

6100,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 3,0 0,0 3,8 0,0 4,0
0,0 0,0 0,0 132,6 0,0 60,3 0,0 76,2 0,0 80,9

6120,0 0,0 0,0 0,0 7,3 0,0 3,1 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 190,3 0,0 62,7 0,0 76,2 0,0 81,5

6140,0 0,0 0,0 0,0 11,7 0,0 3,2 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 246,3 0,0 65,0 0,0 76,2 0,0 81,6

6160,0 0,0 0,0 0,0 12,9 0,0 3,3 0,0 3,8 0,0 4,1

==================================================================================================== 
TOTALS 69573,6 0,0 0,0 107134,4 0,0 11204,3 10573,3 11410,4 10590,2 11972,3 
AL ORIGEN 



AMIDAMENT DE TERRES

FULL:15
TITOL : alternativa 1 
SUBTITOL : alternativa 1 
FITXER *.MMM --->: c:\trazado\alternativa 1\alternativa 1
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alternativa 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLUM (M3) 

----------------------------------------------T.V.E.----------
ESPLANADA 
------ S-SEL(2) ---S-EST3 

PK DESM DESM-IN SANEIG.T TERR. DESM. TERR DESM. TERR DESM. TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

6160,0 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

12,9
267,0
13,8

258,9
12,1

210,3
8,9

140,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3,3
66,0
3,3

65,4
3,2

63,1
3,1

60,5

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3,8 
76,2 
3,8 

76,2 
3,8 

76,2 
3,8 

76,4 

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

4,1
81,6
4,1

81,6
4,1

81,5
4,1

81,6

6180,0 

6200,0 

6220,0 
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6240,0 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0 3,0 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 89,7 0,0 58,7 0,0 76,6 0,0 82,0

6260,0 0,0 0,0 0,0 3,9 0,0 2,9 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 69,3 0,0 58,0 0,0 76,6 0,0 82,0

6280,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 2,9 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 172,6 0,0 60,4 0,0 76,6 0,0 82,0

6300,0 0,0 0,0 0,0 14,2 0,0 3,2 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 337,1 0,0 66,3 0,0 76,6 0,0 82,1

6320,0 0,0 0,0 0,0 19,5 0,0 3,5 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 476,8 0,0 73,6 0,0 76,6 0,0 82,1

6340,0 0,0 0,0 0,0 28,2 0,0 3,9 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 733,4 0,0 81,3 0,0 76,6 0,0 82,1

6360,0 0,0 0,0 0,0 45,2 0,0 4,2 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 935,1 0,0 85,8 0,0 76,6 0,0 82,1

6380,0 0,0 0,0 0,0 48,4 0,0 4,3 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 1019,8 0,0 88,1 0,0 76,6 0,0 82,1

6400,0 0,0 0,0 0,0 53,6 0,0 4,5 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 1110,2 0,0 90,5 0,0 76,6 0,0 82,1

6420,0 0,0 0,0 0,0 57,4 0,0 4,6 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 1195,7 0,0 92,9 0,0 76,6 0,0 82,1

6440,0 0,0 0,0 0,0 62,2 0,0 4,7 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 1296,9 0,0 95,4 0,0 76,6 0,0 82,1

6460,0 0,0 0,0 0,0 67,5 0,0 4,8 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 1377,2 0,0 97,1 0,0 76,6 0,0 82,1

6480,0 0,0 0,0 0,0 70,2 0,0 4,9 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 1420,9 0,0 98,1 0,0 76,6 0,0 82,1

6500,0 0,0 0,0 0,0 71,9 0,0 4,9 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 1451,7 0,0 98,3 0,0 76,6 0,0 82,1

6520,0 0,0 0,0 0,0 73,3 0,0 4,9 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 1407,6 0,0 97,5 0,0 76,6 0,0 82,1

6540,0 0,0 0,0 0,0 67,5 0,0 4,8 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 1294,8 0,0 95,3 0,0 76,6 0,0 82,1

6560,0 0,0 0,0 0,0 62,0 0,0 4,7 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 1245,6 0,0 93,9 0,0 76,6 0,0 82,1

6580,0 0,0 0,0 0,0 62,5 0,0 4,7 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 1252,4 0,0 94,1 0,0 76,6 0,0 82,1

6600,0 0,0 0,0 0,0 62,7 0,0 4,7 0,0 3,8 0,0 4,1

==================================================================================================== 
TOTALS 69573,6 0,0 0,0 124897,1 0,0 12984,6 10573,3 13094,7 10590,2 13776,8 
AL ORIGEN 



AMIDAMENT DE TERRES

FULL:16
TITOL : alternativa 1 
SUBTITOL : alternativa 1 
FITXER *.MMM --->: c:\trazado\alternativa 1\alternativa 1
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alternativa 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLUM (M3) 

----------------------------------------------T.V.E.----------
ESPLANADA 
------ S-SEL(2) ---S-EST3 

PK DESM DESM-IN SANEIG.T TERR. DESM. TERR DESM. TERR DESM. TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

6600,0 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

62,7
1254,8

62,8
1306,7

67,9
1405,8

72,7
1451,1

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

4,7
94,1
4,7

95,4
4,8

97,8
4,9

98,9

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3,8 
76,6 
3,8 

76,6 
3,8 

76,6 
3,8 

76,6 

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

4,1
82,1
4,1

82,1
4,1

82,1
4,1

82,1

6620,0 

6640,0 

6660,0 
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6680,0 0,0 0,0 0,0 72,4 0,0 4,9 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 1445,2 0,0 98,8 0,0 76,6 0,0 82,1

6700,0 0,0 0,0 0,0 72,1 0,0 4,9 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 1474,0 0,0 99,4 0,0 76,6 0,0 82,1

6720,0 0,0 0,0 0,0 75,3 0,0 5,0 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 1637,2 0,0 103,2 0,0 76,6 0,0 82,1

6740,0 0,0 0,0 0,0 88,4 0,0 5,3 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 1837,5 0,0 107,7 0,0 76,6 0,0 82,1

6760,0 0,0 0,0 0,0 95,3 0,0 5,5 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 1926,4 0,0 109,6 0,0 76,6 0,0 82,1

6780,0 0,0 0,0 0,0 97,3 0,0 5,5 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 1964,2 0,0 110,4 0,0 76,6 0,0 82,1

6800,0 0,0 0,0 0,0 99,1 0,0 5,5 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 1994,1 0,0 111,0 0,0 76,6 0,0 82,1

6820,0 0,0 0,0 0,0 100,3 0,0 5,6 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 1968,1 0,0 110,3 0,0 76,6 0,0 82,1

6840,0 0,0 0,0 0,0 96,5 0,0 5,5 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 1900,1 0,0 108,8 0,0 76,6 0,0 82,1

6860,0 0,0 0,0 0,0 93,5 0,0 5,4 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 2192,3 0,0 114,1 0,0 76,6 0,0 82,1

6880,0 0,0 0,0 0,0 125,7 0,0 6,0 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 2370,2 0,0 117,9 0,0 76,6 0,0 82,1

6900,0 0,0 0,0 0,0 111,3 0,0 5,8 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 2209,4 0,0 115,5 0,0 76,6 0,0 82,1

6920,0 0,0 0,0 0,0 109,6 0,0 5,8 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 2125,8 0,0 113,8 0,0 76,6 0,0 82,1

6940,0 0,0 0,0 0,0 102,9 0,0 5,6 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 1981,6 0,0 110,8 0,0 76,6 0,0 82,1

6960,0 0,0 0,0 0,0 95,2 0,0 5,5 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 2229,7 0,0 115,7 0,0 76,6 0,0 82,1

6980,0 0,0 0,0 0,0 127,8 0,0 6,1 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 2483,0 0,0 120,9 0,0 76,6 0,0 82,1

7000,0 0,0 0,0 0,0 120,5 0,0 6,0 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 2565,9 0,0 120,1 0,0 76,6 0,0 82,1

7020,0 0,0 0,0 0,0 136,0 0,0 6,0 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 2520,5 0,0 119,2 0,0 76,6 0,0 82,1

7040,0 0,0 0,0 0,0 116,0 0,0 5,9 0,0 3,8 0,0 4,1

==================================================================================================== 
TOTALS 69573,6 0,0 0,0 167140,8 0,0 15378,1 10573,3 14780,5 10590,2 15583,9 
AL ORIGEN 



AMIDAMENT DE TERRES

FULL:17
TITOL : alternativa 1 
SUBTITOL : alternativa 1 
FITXER *.MMM --->: c:\trazado\alternativa 1\alternativa 1
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alternativa 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLUM (M3) 

----------------------------------------------T.V.E.----------
ESPLANADA 
------ S-SEL(2) ---S-EST3 

PK DESM DESM-IN SANEIG.T TERR. DESM. TERR DESM. TERR DESM. TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

7040,0 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

116,0
2342,4
118,2

2395,0
121,3

2240,2
102,8

2113,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

5,9
118,2
5,9

119,2
6,0

116,1
5,6

113,6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3,8 
76,6 
3,8 

76,6 
3,8 

76,6 
3,8 

76,4 

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

4,1
82,1
4,1

82,1
4,1

82,1
4,1

81,8

7060,0 

7080,0 

7100,0 

 

17 
 

7120,0 0,0 0,0 0,0 108,5 0,0 5,7 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 2081,4 0,0 113,0 0,0 76,2 0,0 81,6

7140,0 0,0 0,0 0,0 99,6 0,0 5,6 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 1991,3 0,0 111,1 0,0 76,2 0,0 81,6

7160,0 0,0 0,0 0,0 99,5 0,0 5,6 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 1984,0 0,0 111,0 0,0 76,2 0,0 81,6

7180,0 0,0 0,0 0,0 98,9 0,0 5,5 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 1954,7 0,0 110,4 0,0 76,2 0,0 81,6

7200,0 0,0 0,0 0,0 96,6 0,0 5,5 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 1918,7 0,0 109,6 0,0 76,2 0,0 81,6

7220,0 0,0 0,0 0,0 95,3 0,0 5,5 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 1896,1 0,0 109,1 0,0 76,2 0,0 81,6

7240,0 0,0 0,0 0,0 94,3 0,0 5,4 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 1815,3 0,0 107,4 0,0 76,2 0,0 81,6

7260,0 0,0 0,0 0,0 87,2 0,0 5,3 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 1724,7 0,0 105,4 0,0 76,2 0,0 81,6

7280,0 0,0 0,0 0,0 85,3 0,0 5,2 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 1692,1 0,0 104,6 0,0 76,2 0,0 81,7

7300,0 0,0 0,0 0,0 83,9 0,0 5,2 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 1672,5 0,0 104,2 0,0 76,2 0,0 81,7

7320,0 0,0 0,0 0,0 83,3 0,0 5,2 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 1667,2 0,0 104,1 0,0 76,2 0,0 81,6

7340,0 0,0 0,0 0,0 83,4 0,0 5,2 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 1672,8 0,0 104,2 0,0 76,2 0,0 81,6

7360,0 0,0 0,0 0,0 83,9 0,0 5,2 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 1669,3 0,0 104,1 0,0 76,3 0,0 81,8

7380,0 0,0 0,0 0,0 83,0 0,0 5,2 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 1569,5 0,0 101,2 0,0 76,5 0,0 82,0

7400,0 0,0 0,0 0,0 73,9 0,0 4,9 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 1434,4 0,0 97,9 0,0 76,6 0,0 82,1

7420,0 0,0 0,0 0,0 69,5 0,0 4,9 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 1387,8 0,0 97,3 0,0 76,6 0,0 82,1

7440,0 0,0 0,0 0,0 69,3 0,0 4,9 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 1384,4 0,0 97,3 0,0 76,6 0,0 82,1

7460,0 0,0 0,0 0,0 69,2 0,0 4,9 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 1390,6 0,0 97,5 0,0 76,6 0,0 82,1

7480,0 0,0 0,0 0,0 69,9 0,0 4,9 0,0 3,8 0,0 4,1

==================================================================================================== 
TOTALS 69573,6 0,0 0,0 207138,3 0,0 17734,4 10573,3 16460,6 10590,2 17383,8 
AL ORIGEN 



AMIDAMENT DE TERRES

FULL:18
TITOL : alternativa 1 
SUBTITOL : alternativa 1 
FITXER *.MMM --->: c:\trazado\alternativa 1\alternativa 1
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alternativa 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLUM (M3) 

----------------------------------------------T.V.E.----------
ESPLANADA 
------ S-SEL(2) ---S-EST3 

PK DESM DESM-IN SANEIG.T TERR. DESM. TERR DESM. TERR DESM. TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

7480,0 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

69,9
1394,4

69,6
1373,9

67,8
1311,5

63,3
1203,2

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

4,9
97,6
4,9

97,1
4,8

95,5
4,7

92,8

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3,8 
76,6 
3,8 

76,6 
3,8 

76,6 
3,8 

76,6 

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

4,1
82,1
4,1

82,1
4,1

82,1
4,1

82,1

7500,0 

7520,0 

7540,0 
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7560,0 0,0 0,0 0,0 57,0 0,0 4,6 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 1090,5 0,0 90,0 0,0 76,6 0,0 82,1

7580,0 0,0 0,0 0,0 52,1 0,0 4,4 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 892,0 0,0 84,6 0,0 76,6 0,0 82,1

7600,0 0,0 0,0 0,0 37,1 0,0 4,0 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 721,8 0,0 79,8 0,0 76,6 0,0 82,1

7620,0 0,0 0,0 0,0 35,1 0,0 4,0 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 687,3 0,0 78,8 0,0 76,6 0,0 82,1

7640,0 0,0 0,0 0,0 33,7 0,0 3,9 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 668,7 0,0 78,3 0,0 76,6 0,0 82,1

7660,0 0,0 0,0 0,0 33,2 0,0 3,9 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 640,9 0,0 77,6 0,0 76,4 0,0 81,9

7680,0 0,0 0,0 0,0 30,9 0,0 3,8 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 571,7 0,0 75,5 0,0 76,2 0,0 81,7

7700,0 0,0 0,0 0,0 26,3 0,0 3,7 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 475,2 0,0 72,5 0,0 76,2 0,0 81,6

7720,0 0,0 0,0 0,0 21,3 0,0 3,5 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 384,2 0,0 69,5 0,0 76,2 0,0 81,6

7740,0 0,0 0,0 0,0 17,2 0,0 3,4 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 345,6 0,0 68,2 0,0 76,2 0,0 81,6

7760,0 0,0 0,0 0,0 17,4 0,0 3,4 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 406,4 0,0 70,2 0,0 76,2 0,0 81,6

7780,0 0,0 0,0 0,0 23,3 0,0 3,6 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 317,7 0,0 67,1 0,0 76,2 0,0 81,6

7800,0 0,0 0,0 0,0 8,5 0,0 3,1 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 187,1 0,0 62,6 0,0 76,2 0,0 81,6

7820,0 0,0 0,0 0,0 10,2 0,0 3,2 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 200,8 0,0 63,1 0,0 76,2 0,0 81,6

7840,0 0,0 0,0 0,0 9,9 0,0 3,1 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 154,4 0,0 61,2 0,0 76,2 0,0 81,4

7860,0 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 3,0 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 105,6 0,0 59,1 0,0 76,2 0,0 80,9

7880,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 2,9 0,0 3,8 0,0 4,0
3,1 0,0 0,0 74,1 0,0 57,8 0,0 76,1 0,0 80,0

7900,0 0,3 0,0 0,0 2,4 0,0 2,8 0,0 3,8 0,0 4,0
7,0 0,0 0,0 46,9 0,0 56,8 0,0 76,0 0,0 79,2

7920,0 0,4 0,0 0,0 2,3 0,0 2,8 0,0 3,8 0,0 4,0

==================================================================================================== 
TOTALS 69583,6 0,0 0,0 220392,1 0,0 19390,1 10573,3 18141,0 10590,2 19179,2 
AL ORIGEN 



AMIDAMENT DE TERRES

FULL:19
TITOL : alternativa 1 
SUBTITOL : alternativa 1 
FITXER *.MMM --->: c:\trazado\alternativa 1\alternativa 1
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alternativa 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLUM (M3) 

----------------------------------------------T.V.E.----------
ESPLANADA 
------ S-SEL(2) ---S-EST3 

PK DESM DESM-IN SANEIG.T TERR. DESM. TERR DESM. TERR DESM. TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

7920,0 0,4 
12,0 
0,8 

21,4 
1,3 

13,3 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

2,3
41,8
1,9

36,0
1,7

53,1
3,6

67,3

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2,8
56,3
2,8

55,4
2,7

56,0
2,9

56,9

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3,8 
75,8 
3,8 

75,4 
3,8 

75,6 
3,8 

76,2 

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

4,0
78,8
3,9

78,1
3,9

78,8
4,0

80,2

7940,0 

7960,0 

7980,0 
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8000,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 2,8 0,0 3,8 0,0 4,0
5,1 0,0 0,0 47,2 0,0 56,0 0,0 76,2 0,0 80,0

8020,0 0,5 0,0 0,0 1,6 0,0 2,8 0,0 3,8 0,0 4,0
31,1 0,0 0,0 17,5 0,0 54,1 0,0 76,0 0,0 78,2

8040,0 2,6 0,0 0,0 0,2 0,0 2,6 0,0 3,8 0,0 3,8
80,0 0,0 0,0 3,2 0,0 44,7 10,8 64,0 10,8 64,4

8060,0 5,4 0,0 0,0 0,2 0,0 1,8 1,1 2,6 1,1 2,6
90,9 0,0 0,0 3,0 0,0 43,7 11,3 62,9 11,3 63,0

8080,0 3,7 0,0 0,0 0,1 0,0 2,6 0,0 3,7 0,0 3,7
129,6 0,0 0,0 3,6 0,0 27,3 35,3 36,9 35,3 36,9

8100,0 9,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 3,5 0,0 3,5 0,0
160,4 0,0 0,0 3,7 0,0 11,3 58,7 13,1 58,7 13,1

8120,0 6,8 0,0 0,0 0,1 0,0 0,9 2,4 1,3 2,4 1,3
387,3 0,0 0,0 1,4 0,0 9,5 56,6 13,1 56,6 13,1

8140,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
405,0 0,0 0,0 7,1 0,0 4,7 65,5 0,0 65,5 0,0

8160,0 8,5 0,0 0,0 0,7 0,0 0,5 3,3 0,0 3,3 0,0
171,4 0,0 0,0 14,0 0,0 9,3 65,5 0,0 65,5 0,0

8180,0 8,6 0,0 0,0 0,7 0,0 0,5 3,3 0,0 3,3 0,0
178,9 0,0 0,0 11,4 0,0 7,9 65,5 0,0 65,5 0,0

8200,0 9,3 0,0 0,0 0,5 0,0 0,3 3,3 0,0 3,3 0,0
193,5 0,0 0,0 7,0 0,0 5,3 65,5 0,0 65,5 0,0

8220,0 10,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 3,3 0,0 3,3 0,0
198,2 0,0 0,0 6,0 0,0 4,6 65,5 0,0 65,5 0,0

8240,0 9,8 0,0 0,0 0,4 0,0 0,3 3,3 0,0 3,3 0,0
182,5 0,0 0,0 6,7 0,0 4,8 67,6 0,0 67,6 0,0

8260,0 8,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,2 3,5 0,0 3,5 0,0
141,1 0,0 0,0 3,9 0,0 19,5 47,0 25,0 47,0 25,0

8280,0 5,6 0,0 0,0 0,1 0,0 1,7 1,2 2,5 1,2 2,5
145,0 0,0 0,0 3,1 0,0 19,0 47,0 25,0 47,0 25,0

8300,0 8,9 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 3,5 0,0 3,5 0,0
146,2 0,0 0,0 3,9 0,0 18,3 48,1 23,7 48,1 23,7

8320,0 5,7 0,0 0,0 0,2 0,0 1,7 1,3 2,4 1,3 2,4
57,4 0,0 0,0 30,9 0,0 45,0 13,2 62,0 13,2 64,4

8340,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 2,8 0,0 3,8 0,0 4,1
0,0 0,0 0,0 77,8 0,0 57,9 0,0 76,6 0,0 81,7

8360,0 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 2,9 0,0 3,8 0,0 4,1

==================================================================================================== 
TOTALS 72334,0 0,0 0,0 220841,6 0,0 20057,3 11296,5 18998,4 11313,3 20063,4 
AL ORIGEN 
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8440,0 0,0 0,0 0,0 13,7 0,0 3,1 0,0 3,8 0,0 4,1
82,7 0,0 0,0 138,1 0,0 45,9 15,0 58,9 15,1 61,8

8460,0 8,3 0,0 0,0 0,1 0,0 1,4 1,5 2,1 1,5 2,1 

=====================================================================================================     
TOTALS 72416,6   0,0       0,0 221868,5    0,0 20356,4 11311,4 19363,86 11328,4 20453,6 
AL ORIGEN  

	
	
	
	
	

	



AMIDAMENT DE TERRES

FULL:2
TITOL : rotonda 1 
SUBTITOL : rotonda 1 
FITXER *.MMM --->: c:\trazado\rotonda 1\rotonda 1
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: rotonda 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLUM (M3) 

----------------------------------------------T.V.E.----------
ESPLANADA 
------ S-SEL(2) ---S-EST3 

PK DESM DESM-IN SANEIG.T TERR. DESM. TERR DESM. TERR DESM. TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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0,0 1,4 0,0 0,0 3,6 0,0 2,9 0,0 3,8 0,0 4,0
73,7 0,0 0,0 48,5 0,0 41,1 22,7 53,2 23,5 55,4

20,0 6,0 0,0 0,0 1,3 0,0 1,2 2,3 1,5 2,3 1,6
160,6 0,0 0,0 13,5 0,0 17,6 52,5 22,2 53,3 22,7

40,0 10,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,6 3,0 0,7 3,0 0,7
217,7 0,0 0,0 3,9 0,0 8,6 63,6 8,5 63,7 8,5

60,0 11,7 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 3,4 0,1 3,4 0,1
242,7 0,0 0,0 4,2 0,0 7,7 66,1 6,5 66,4 6,6

80,0 12,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,5 3,2 0,5 3,3 0,5
273,3 0,0 0,0 2,8 0,0 8,7 65,5 9,8 66,3 10,0

100,0 14,7 0,0 0,0 0,2 0,0 0,4 3,3 0,5 3,4 0,5
308,1 0,0 0,0 2,1 0,0 4,5 67,8 4,6 68,3 4,7

120,0 16,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 3,5 0,0 3,5 0,0
289,0 0,0 0,0 4,8 0,0 3,4 69,5 0,0 69,5 0,0

140,0 12,8 0,0 0,0 0,4 0,0 0,3 3,5 0,0 3,5 0,0
232,6 0,0 0,0 4,5 0,0 4,2 71,1 0,6 71,1 0,6

160,0 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 3,6 0,1 3,6 0,1
203,9 0,0 0,0 0,2 0,0 3,7 69,6 4,0 69,5 4,0

180,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 3,3 0,3 3,3 0,3
161,6 0,0 0,0 1,4 0,0 15,4 50,6 21,1 50,6 21,1

200,0 6,2 0,0 0,0 0,1 0,0 1,3 1,7 1,8 1,7 1,8
164,6 0,0 0,0 3,5 0,0 14,4 50,0 17,7 50,0 17,7

220,0 10,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 3,3 0,0 3,3 0,0
208,9 0,0 0,0 2,0 0,0 2,3 66,3 1,0 66,3 1,0

240,0 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 3,4 0,1 3,4 0,1
182,7 0,0 0,0 1,8 0,0 9,2 58,3 11,3 58,4 11,4

260,0 7,6 0,0 0,0 0,2 0,0 0,8 2,5 1,0 2,5 1,0
150,4 0,0 0,0 4,5 0,0 17,4 49,4 20,7 49,6 20,8

280,0 7,4 0,0 0,0 0,3 0,0 0,9 2,5 1,0 2,5 1,0
156,9 0,0 0,0 4,8 0,0 13,6 55,2 14,6 55,3 14,6

300,0 8,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,5 3,1 0,4 3,1 0,4
189,0 0,0 0,0 5,8 0,0 7,0 63,2 4,2 63,3 4,2

320,0 10,6 0,0 0,0 0,4 0,0 0,2 3,3 0,0 3,3 0,0
251,1 0,0 0,0 3,7 0,0 2,4 65,4 0,0 65,4 0,0

340,0 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
264,7 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 65,4 0,0 65,4 0,0

360,0 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
234,4 0,0 0,0 2,3 0,0 1,8 65,4 0,0 65,4 0,0

380,0 11,5 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 3,3 0,0 3,3 0,0
195,8 0,0 0,0 3,7 0,0 8,0 60,1 7,5 60,2 7,5

400,0 8,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,6 2,7 0,8 2,7 0,8
199,5 0,0 0,0 5,7 0,0 9,0 60,1 7,5 60,2 7,5

420,0 11,9 0,0 0,0 0,4 0,0 0,3 3,3 0,0 3,3 0,0
257,2 0,0 0,0 6,3 0,0 4,2 65,4 0,0 65,4 0,0

440,0 13,9 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 3,3 0,0 3,3 0,0

==================================================================================================== 
TOTALS 4618,4 0,0 0,0 130,2 0,0 204,4 1323,2 215,2 1327,0 218,4
AL ORIGEN                    



AMIDAMENT DE TERRES

FULL:2
TITOL : rotonda 1 
SUBTITOL : rotonda 1 
FITXER *.MMM --->: c:\trazado\rotonda 1\rotonda 1
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: rotonda 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLUM (M3) 

----------------------------------------------T.V.E.----------
ESPLANADA 
------ S-SEL(2) ---S-EST3 

PK DESM DESM-IN SANEIG.T TERR. DESM. TERR DESM. TERR DESM. TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

440,0 13,9 
259,5 
12,1 

224,2 
10,3 

200,2 
9,7 

110,9 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,2
2,9
0,1
1,3
0,1
1,3
0,1

28,4

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,2
2,0
0,0
4,9
0,5

10,6
0,6

33,0

3,3
67,2
3,5

63,4
2,9

55,7
2,7

28,7

0,0 
0,0 
0,0 
6,1 
0,6 

14,2 
0,8 

43,7 

3,3
67,2
3,5

63,5
2,9

56,0
2,7

28,9

0,0
0,0
0,0
6,1
0,6

14,3
0,8

45,0

460,0 

480,0 

500,0 
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520,0 1,4 0,0 0,0 2,8 0,0 2,7 0,2 3,6 0,2 3,7
25,2 0,0 0,0 46,5 0,0 54,7 1,8 73,1 1,9 75,6

540,0 1,1 0,0 0,0 1,9 0,0 2,8 0,0 3,8 0,0 3,9
114,7 0,0 0,0 19,1 0,0 30,4 31,3 41,0 31,3 42,2

560,0 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 3,1 0,3 3,1 0,3
239,5 0,0 0,0 1,7 0,0 3,8 64,0 3,4 64,0 3,4

580,0 13,6 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 3,3 0,0 3,3 0,0
270,7 0,0 0,0 1,7 0,0 1,4 65,4 0,0 65,4 0,0

600,0 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
285,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 65,4 0,0 65,4 0,0

620,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
319,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0

640,0 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
343,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0

660,0 17,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
336,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0

680,0 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
328,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0

700,0 16,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
324,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0

720,0 15,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
347,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0

740,0 18,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
332,7 0,0 0,0 2,2 0,0 1,6 65,5 0,0 65,5 0,0

760,0 14,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 3,3 0,0 3,3 0,0
253,4 0,0 0,0 3,1 0,0 7,5 59,4 8,2 59,4 8,2

780,0 10,9 0,0 0,0 0,1 0,0 0,6 2,7 0,8 2,7 0,8
232,8 0,0 0,0 1,2 0,0 6,2 59,4 8,2 59,4 8,2

800,0 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
248,1 0,0 0,0 1,3 0,0 1,1 65,5 0,0 65,5 0,0

820,0 12,5 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 3,3 0,0 3,3 0,0
249,7 0,0 0,0 3,5 0,0 2,7 65,4 0,0 65,4 0,0

840,0 12,5 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 3,3 0,0 3,3 0,0
254,0 0,0 0,0 6,5 0,0 4,4 65,4 0,0 65,4 0,0

860,0 12,9 0,0 0,0 0,4 0,0 0,3 3,3 0,0 3,3 0,0
274,9 0,0 0,0 4,5 0,0 2,9 67,2 0,0 67,2 0,0

880,0 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 3,5 0,0

==================================================================================================== 
TOTALS 10192,3 0,0 0,0 255,5 0,0 371,8 2606,9 413,1 2611,5 421,4 
AL ORIGEN 
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960,0 13,2 0,0 0,0 0,3 0,0 0,2 3,3 0,0 3,3 0,0
313,9 0,0 0,0 3,3 0,0 2,3 65,4 0,0 65,4 0,0

980,0 18,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
375,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,4 0,0 65,4 0,0

1000,0 19,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
360,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0

1020,0 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
386,5 0,0 0,0 0,4 0,0 0,5 67,6 0,0 67,6 0,0

1040,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 3,5 0,0
295,5 0,0 0,0 2,1 0,0 14,4 48,7 18,9 48,7 18,9

1060,0 7,6 0,0 0,0 0,2 0,0 1,4 1,4 1,9 1,4 1,9
222,1 0,0 0,0 2,6 0,0 26,9 29,8 37,8 29,8 37,8

1080,0 14,6 0,0 0,0 0,1 0,0 1,3 1,6 1,9 1,6 1,9
517,3 0,0 0,0 0,8 0,0 13,0 48,7 18,9 48,7 18,9

1100,0 37,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
1037,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0

1120,0 66,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
1081,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0

1140,0 41,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0

==================================================================================================== 
TOTALS 15910,3 0,0 0,0 281,3 0,0 443,9 3391,7 493,6 3396,3 501,9 
AL ORIGEN 
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AMIDAMENT DE TERRES 
 
 
TITOL : rotonda 2 
SUBTITOL : rotonda 2 
FITXER *.MMM --->: c:\trazado\rotonda 2\rotonda 2 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: rotonda 2 

FULL:1 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VOLUM (M3) ESPLANADA 

----------------------------------------------T.V.E.---------- S-EST3 ------ S-SEL(2) --- 
PK DESM DESM-IN SANEIG.T TERR. DESM. TERR DESM. TERR DESM. TERR 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

0,0 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 3,5 0,2 3,5 0,2
277,2 0,0 0,0 0,4 0,0 2,4 67,7 2,3 67,7 2,3

20,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
328,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 0,0 65,5 0,0

40,0 15,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
304,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,4 0,0 65,4 0,0

60,0 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
290,1 0,0 0,0 0,9 0,0 0,8 65,4 0,0 65,4 0,0

80,0 14,4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 3,3 0,0 3,3 0,0
267,0 0,0 0,0 1,7 0,0 1,2 67,2 0,0 67,2 0,0

100,0 12,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 3,5 0,0 3,5 0,0
213,4 0,0 0,0 1,7 0,0 7,5 59,9 9,7 60,1 9,8

120,0 9,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,7 2,5 1,0 2,6 1,0
233,8 0,0 0,0 5,3 0,0 9,8 58,1 9,7 58,3 9,8

140,0 14,3 0,0 0,0 0,4 0,0 0,3 3,3 0,0 3,3 0,0
241,3 0,0 0,0 5,0 0,0 8,4 60,1 7,6 60,3 7,6

160,0 9,8 0,0 0,0 0,1 0,0 0,6 2,7 0,8 2,8 0,8
177,1 0,0 0,0 2,0 0,0 13,5 52,3 17,7 52,5 17,8

180,0 7,9 0,0 0,0 0,1 0,0 0,8 2,5 1,0 2,5 1,0
119,6 0,0 0,0 3,5 0,0 28,8 32,8 39,6 33,1 40,2

200,0 4,0 0,0 0,0 0,2 0,0 2,1 0,8 2,9 0,8 3,0
106,1 0,0 0,0 3,2 0,0 32,2 29,2 45,3 29,4 45,8

220,0 6,6 0,0 0,0 0,1 0,0 1,1 2,1 1,6 2,1 1,6
155,3 0,0 0,0 1,0 0,0 12,1 56,9 17,0 57,0 17,0

240,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 3,6 0,1 3,6 0,1
211,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,8 68,4 1,2 68,4 1,2

260,0 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
256,8 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 65,5 0,0 65,5 0,0

280,0 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0
244,9 0,0 0,0 4,1 0,0 2,6 65,5 0,0 65,5 0,0

300,0 10,9 0,0 0,0 0,4 0,0 0,3 3,3 0,0 3,3 0,0

==================================================================================================== 
TOTALS 3427,4 0,0 0,0 28,9 0,0 120,1 880,0 150,0 881,3 151,4
AL ORIGEN           

 

	



 
 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

ANNEX NÚM. 5  

CLIMATOLOGIA,	HIDROLOGIA	I	DRENATGE.	
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7.5*  
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720*  PF 1  3

235*  PF 1  3

75*   PF 1  3

264*  PF 1  3

779*  PF 1  3

294*  PF 1  3
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    PF 1  3
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3.00  0.57
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3.00  0.41
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9  0.99 

8  0.99 
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Nom del Fitxer: C:\TRAZADO\ALTERNATIVA 1\WIN\ALTERNATIVA 1 
Títol: C:\trazado\alternativa 1\WIN\alternativa 1 
Data: 11/07/2013 12:37:30 

 ALIN  TIPUS  P.K.  LONGITUD  X Tang.  Y Tang.  AZIMUT  RADI 
  XC o I  YC o I  PARAMETRE

 

11 
 

1 RECTA 0,000 1017,122 323614,8179 4608786,8984 366,84774 0,000
        0,0000 0,0000    
 

2 
 

CLOT. 
 

1017,122 80,083 
 

323108,7643 4609669,1948 366,84774 
 

155,000
        323108,7643 4609669,1948    
 

3 
 

CIRC. 
 

1097,205 124,241 
 

323065,9043 4609736,7685 358,35063 
 

-300,000
        322827,8487 4609554,2047    
 

4 
 

CLOT. 
 

1221,447 80,083 
 

322972,3161 4609817,1290 331,98579 
 

-155,000
        322899,0384 4609849,2782    
 

5 
 

RECTA 
 

1301,530 205,156 
 

322899,0384 4609849,2782 323,48869 
 

0,000
        0,0000 0,0000    
 

6 
 

CLOT. 
 

1506,686 79,053 
 

322707,6890 4609923,2666 323,48869 
 

-154,000
        322707,6890 4609923,2666    
 

7 
 

CIRC. 
 

1585,739 297,125 
 

322635,3342 4609954,9616 331,87651 
 

300,000
        322779,3501 4610218,1335    
 

8 
 

CLOT. 
 

1882,864 79,053 
 

322480,3016 4610194,2590 394,92832 
 

154,000
        322480,9475 4610273,2487    
 

9 
 

RECTA 
 

1961,917 922,585 
 

322480,9475 4610273,2487 3,31614 
 

0,000
        0,0000 0,0000    
 

10 
 

CLOT. 
 

2884,502 79,053 
 

322528,9831 4611194,5824 3,31614 
 

154,000
        322528,9831 4611194,5824    
 

11 
 

CIRC. 
 

2963,555 57,741 
 

322529,6291 4611273,5721 394,92832 
 

-300,000
        322230,5806 4611249,6977    
 

12 
 

CLOT. 
 

3021,296 79,053 
 

322519,5404 4611330,3341 382,67539 
 

-154,000
        322491,7151 4611404,2634    
 

13 
 

RECTA 
 

3100,349 986,968 
 

322491,7151 4611404,2634 374,28757 
 

0,000
        0,0000 0,0000    
 

14 
 

CLOT. 
 

4087,318 79,053 
 

322103,8382 4612311,8196 374,28757 
 

-154,000
        322103,8382 4612311,8196    
 

15 
 

CIRC. 
 

4166,371 266,777 
 

322076,0129 4612385,7489 382,67539 
 

300,000
        322364,9727 4612466,3852    
 

16 
 

CLOT. 
 

4433,148 79,053 
 

322120,3084 4612639,9921 39,28715 
 

154,000
        322171,4959 4612700,1554    
 

17 
 

RECTA 
 

4512,201 790,615 
 

322171,4959 4612700,1554 47,67497 
 

0,000
        0,0000 0,0000    
 

18 
 

CLOT. 
 

5302,816 85,127 
 

322709,7593 4613279,2444 47,67497 
 

226,000
        322709,7593 4613279,2444    



Nom del Fitxer: C:\TRAZADO\ALTERNATIVA 1\WIN\ALTERNATIVA 1 
Títol: C:\trazado\alternativa 1\WIN\alternativa 1 
Data: 11/07/2013 12:37:30 

 ALIN  TIPUS  P.K.  LONGITUD  X Tang.  Y Tang.  AZIMUT  RADI 
  XC o I  YC o I  PARAMETRE

 

12 
 

 

19 CIRC. 5387,942 168,720 322766,2119 4613342,9343 43,15886 -600,000
        322298,8913 4613719,2472    
 

20 
 

CLOT. 
 

5556,662 85,127 
 

322852,2870 4613487,4000 25,25714 
 

-226,000
        322881,4259 4613567,3640    
 

21 
 

RECTA 
 

5641,789 129,220 
 

322881,4259 4613567,3640 20,74103 
 

0,000
        0,0000 0,0000    
 

22 
 

CLOT. 
 

5771,009 84,872 
 

322922,7849 4613689,7866 20,74103 
 

-206,000
        322922,7849 4613689,7866    
 

23 
 

CIRC. 
 

5855,881 293,444 
 

322952,2036 4613769,3679 26,14415 
 

500,000
        323410,6301 4613569,7554    
 

24 
 

CLOT. 
 

6149,325 84,872 
 

323139,4528 4613989,8303 63,50660 
 

206,000
        323213,2235 4614031,7414    
 

25 
 

RECTA 
 

6234,197 873,195 
 

323213,2235 4614031,7414 68,90972 
 

0,000
        0,0000 0,0000    
 

26 
 

CLOT. 
 

7107,392 85,127 
 

323984,3427 4614441,4293 68,90972 
 

-226,000
        323984,3427 4614441,4293    
 

27 
 

CIRC. 
 

7192,518 101,051 
 

324060,4245 4614479,5721 73,42583 
 

600,000
        324303,6698 4613931,0909    
 

28 
 

CLOT. 
 

7293,569 85,127 
 

324155,8040 4614512,5852 84,14763 
 

226,000
        324239,1860 4614529,6365    
 

29 
 

RECTA 
 

7378,696 289,874 
 

324239,1860 4614529,6365 88,66374 
 

0,000
        0,0000 0,0000    
 

30 
 

CLOT. 
 

7668,570 84,872 
 

324524,4764 4614580,9819 88,66374 
 

206,000
        324524,4764 4614580,9819    
 

31 
 

CIRC. 
 

7753,442 207,274 
 

324607,5211 4614598,3664 83,26062 
 

-500,000
        324477,5601 4615081,1811    
 

32 
 

CLOT. 
 

7960,715 84,872 
 

324790,9793 4614691,6065 56,86972 
 

-206,000
        324853,9726 4614748,4439    
 

33 
 

RECTA 
 

8045,587 424,437 
 

324853,9726 4614748,4439 51,46660 
 

0,000
        0,0000 0,0000    



Nom del Fitxer: C:\TRAZADO\ALTERNATIVA 1\WIN\ALTERNATIVA 1 
Títol: C:\trazado\alternativa 1\WIN\alternativa 1 
Data: 11/07/2013 12:37:30 

 

13 
 

 
 

LONGITUD TOTAL: 8470,024  
LONGITUD RECTES: 5639,172 ( 66,58% )
LONGITUD RECTA MININA: 129,220
LONGITUD RECTA MAXIMA: 1017,122
LONGITUD CLOTOIDES: 1314,481 ( 15,52% )
LONGITUD CORBES: 1516,371 ( 17,90% )

 

RADI MINIM : 300,000
RADI MAXIM : 600,000

 

RADI MIG PONDERAT: 419,413 
 

CLOTOIDE MAXIMA: 226,000 RADI ASSOCIAT = 600,00
CLOTOIDE MINIMA: 154,000 RADI ASSOCIAT = 300,00

 

	

 



Nom del fitxer de l'alçat : C:\TRAZADO\ALTERNATIVA 1\WIN\ALTERNATIVA 1
 

14 
 

Titol: ALTERNATIVA 1 
Data/hora última modificació: 03/09/2013 9:30:51 
 

  NR  P.K.  COTA  PENDENT%/PARAMETRE   
 

P.K. INICI 0,0000 251,6000 -0,5600 
 

  TANGENT ENTRADA 2465,5779 237,7928 -0,5600 
1 VERTEX   2519,0887 237,4931 2636,0000 
  TANGENT SORTIDA 2572,5995 239,3660 3,5000 

 
 

TANGENT 
 

ENTRADA 
 

2648,9044 242,0367 3,5000 
2 VERTEX   2778,5294 246,5735 -3050,0000 
  TANGENT SORTIDA 2908,1544 240,0923 -5,0000 

 
 

TANGENT 
 

ENTRADA 
 

2916,5556 239,6722 -5,0000 
3 VERTEX   3015,5556 234,7222 4400,0000 
  TANGENT SORTIDA 3114,5556 234,2272 -0,5000 

 
 

TANGENT 
 

ENTRADA 
 

3260,8333 233,4958 -0,5000 
4 VERTEX   3373,3333 232,9333 5000,0000 
  TANGENT SORTIDA 3485,8333 237,4333 4,0000 

 
 

TANGENT 
 

ENTRADA 
 

3510,5278 238,4211 4,0000 
5 VERTEX   3647,7778 243,9111 -3050,0000 
  TANGENT SORTIDA 3785,0278 237,0486 -5,0000 

 
 

TANGENT 
 

ENTRADA 
 

3808,9583 235,8521 -5,0000 
6 VERTEX   3928,9583 229,8521 5000,0000 
  TANGENT SORTIDA 4048,9583 229,6121 -0,2000 

 
 

TANGENT 
 

ENTRADA 
 

5059,4286 227,5911 -0,2000 
7 VERTEX   5101,4286 227,5071 12000,0000 
  TANGENT SORTIDA 5143,4286 227,7171 0,5000 

 
 

TANGENT 
 

ENTRADA 
 

6944,3233 236,7216 0,5000 
8 VERTEX   6984,5733 236,9229 -11500,0000 
  TANGENT SORTIDA 7024,8233 236,8424 -0,2000 

 

P.K.FINAL 8470,0240 233,9520 -0,2000 



Nom del fitxer de l'alçat : C:\TRAZADO\ALTERNATIVA 1\WIN\ALTERNATIVA 1
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RESUM: ALTERNATIVA 1 
Data/hora última modificació: 03/09/2013 9:30:51 
 
 

LONGITUD TOTAL: 8470,024  
LONGITUD EN PENDENT: 7001,752 ( 82,67% )
LONGITUD EN ACORDS: 1468,272 ( 17,33% )
LONGITUD MIN EN PENDENT: 8,401
LONGITUD MAX EN PENDENT: 2465,578
LONGITUD RAMPA AMB PEND MAX: 23,931  

 

DISTANCIA MINIMA ENTRE VERTEXS: 237,026
 

PENDENT MINIMA:   0,200
PENDENT MAXIMA:   5,000

 

ACORD CONVEX MAXIM: 11500,000 
ACORD CONVEX MINIM: 3050,000 

 
ACORD CONCAU MAXIM: 12000,000 
ACORD CONCAU MINIM: 2636,000 
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na tot‐u artif

nima  que  s

partícules no 

ategoria  de 

a  taula  510.

artificial que 

orras". 

ECCPB —UPC 

es  conserve

dels  àrids,  p

en a unir form

mulsió. La ve

 

‐m  per  al  r

ó  superior  a

norma obliga

uptura ràpida

ase es dispo

tingut  en  be

a  ràpida. Aq

. 

mació.		

imació  la  ap

ó sobre aque

ó ECI entre l

iant i sobre t

 prescrit en e

.		

at  la  aplicac

pa  tractada 

perfície.  

da és de 30 c

itzar un reg d

n el article 53

al.		

terial granul

ficial al cons

s'especifica 

triturades.

trànsit  T2  n

5  de  l'articl

complirà les

 2013/2014

n  i  s’usen  e

per  reacció 

mant la pel∙

elocitat de ru

reg  d’adherè

a 0,3kg/m2  (

a a utilitzar r

a. El conting

osarà el  reg 

etum  oscil∙la

uests  regs  c

plicació  d'un

esta d'una ca

la capa inter

totes les cap

el article 530

ció  d'una  pe

amb  un 

cm de sòl es

de curat ECR

32 "regs de c

ar, de granu

stituït per pa

en  cada  ca

no  es  perm

e  510  del  P

s condicions 

Variant de

Annex núm

en  estat  aqu

química  o  p

lícula contín

uptura d’una

ència  entre 

0,4kg/m2). A

regs amb em

ut en betum

d’adherència

arà  entre  el 

compliran  to

n  lligant  hid

apa o d'un tra

mèdia, AC 2

pes de tot‐ú a

0 "regs d'imp

el∙lícula  con

conglomera

stabilitzat (S‐

R‐1 amb una 

curat" del PG

ulometria  co

artícules tota

as.  Tot‐ú  na

et  l'ús  de  t

PG‐3.  Així  d

prescrites e

e Mollerussa.

m. 9:  Ferms 

uós.  Al  posa

per  evapora

ua desitjada

a emulsió és

la  capa  de 

Això es deu 

mulsions mod

 oscil∙larà en

a amb  l’emu

43  i  el  66%

t el prescrit

dro‐carbonat

actament bit

2 bin S, i la c

amb una dot

primació" de

tinua  i  unifo

nt  hidràulic

‐EST3), aban

dotació de 0

G‐3. 

ontínua, utilit

al o parcialm

atural  és  el 

tot‐ú  natura

oncs  per  le

n el mateix a

. L‐200 i LP‐3

i Paviments.

ar‐les  en  ob

ció  de  l’aigu

a. A aquest p

s un factor d

trànsit  i  la

a que  la  ca

dificades. Es 

ntre el 65 i e

ulsió ECR‐1d

%.  Es  tracta 

t en el articl

t  sobre  una

tuminós. 

capa base de

tació de 1,2k

el PG‐3. 

forme  de  em

c  amb  l'ob

ns de col∙loca

0,7kg/m2. Aq

tzat com ca

ment triturad

  material  fo

al  tal  com  e

s  capes  del

article 510 d

9 

3322. 

. 

bra  en 

ua  les 

procés 

decisiu 

  capa 

pa de 

tracta 

l 70%. 

i una 

d’una 

e 531 

  capa 

e tot‐ú 

kg/m2. 

mulsió 

bjectiu 

ar‐hi a 

quests 

pa de 

es, en 

ormat 

es  pot 

  ferm 

el PG‐



 

 

Isaac

8

S’ent

perce

comp

resist

sòl i e

Tal co

per  3

espec

c  Fco. Gimeno

8.6. Sòl	e

én  per  sòl 

entatge  de 

pactada,  te c

tència, pel se

el ciment per

om s'ha exp

30  cm  de  S‐

cificacions de

o Sanz — ETSE

estabilitza

estabilitzat 

cal  o  cimen

com objectiu

eu ús en form

r augmentar

licat en  l'apa

EST  3  el  qu

escrites en l'

ECCPB —UPC 

at	in	situ.	

in  situ  la m

nt,  en  la  prò

u disminuir  l

mació d'espl

r la seva resis

artat d'espla

al  s’obté  pe

article 512 d

 2013/2014

	

mescla  homo

òpia  traça  d

la susceptibi

lanades. La c

stència a la d

anades  la cap

er  l’aportació

del PG‐3 "sòl

Variant de

Annex núm

ogènia  i  uni

de  la  carret

ilitat al aigua

cal s’utilitza 

deformació.

pa superior

ó  només  de

s estabilitzat

e Mollerussa.

m. 9:  Ferms 

forme  d'un 

era,  la  qual

a del sòl o a

per disminui

de  la mateix

ciment. Aq

ts in situ". 

. L‐200 i LP‐3

i Paviments.

sòl  amb  un

l  convenient

augmentar  la

ir la plasticit

xa estarà for

quest  compli

10 

3322. 

. 

n  cert 

tment 

a seva 

tat del 

rmada 

irà  les 



 

 

V

A

Variant de M

Annex núm. 9

ollerussa. L‐

9:  Ferms i Pa

APÈNDI

200 i LP‐332

aviments. 

IX	1:	AMID

22. 

DAMENTS	D

11

DE	FERMS

1 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

S.	



 

 

 

 
TITOL
SUBTI
FITXE
NOM D

 

-----

PK 
-----

 

 
2

 
4

 
6

 
8

 
10
 
12
 
14
 
16
 
18
 
20
 
22
 
24
 
26
 
28
 
30
 
32
 
34
 
36
 
38
 
40
 
42
 
44
 

L : al
ITOL : al
ER *.MMM
DEL FITXE

----------

CAPA
----------

0,0 0,2

0,0 0,2

0,0 0,2

60,0 0,2

0,0 0,2

0,0 0,2

0,0 0,2

0,0 0,2

60,0 0,2

0,0 0,2

0,0 0,2

0,0 0,2

0,0 0,2

60,0 0,2

0,0 0,2

0,0 0,2

0,0 0,2

0,0 0,2

60,0 0,2

0,0 0,2

0,0 0,2

0,0 0,2

0,0 0,2

lternativ
lternativ
M --->: c
ER D'OCUP

---------

A 1 CAPA 2
---------

211 0,579
4 12

211 0,579
8 23

211 0,579
13 35

211 0,579
17 46

211 0,579
21 58

211 0,579
25 70

211 0,579
30 81

211 0,579
34 93

211 0,579
38 104

211 0,579
42 116

211 0,579
46 127

211 0,579
51 139

211 0,579
55 151

211 0,579
59 162

211 0,579
63 174

211 0,579
67 185

211 0,579
72 197

211 0,579
76 209

211 0,579
80 220

211 0,579
84 232

211 0,579
89 243

211 0,579
93 255

211 0,579
97 266

 
AMIDA

va 1 
va 1 
c:\trazad
PACIO: al

---------

 CAPA 3 C
---------

9 0,676 
2 14  
9 0,676 
3 27  
9 0,676 
5 41  
9 0,676 
6 54  
9 0,676 
8 68  
9 0,676 
0 81  
9 0,676 
1 95  
9 0,676 
3 108  
9 0,676 
4 122  
9 0,676 
6 135  
9 0,676 
7 149  
9 0,676 
9 162  
9 0,676 
1 176  
9 0,676 
2 189  
9 0,676 
4 203  
9 0,676 
5 216  
9 0,676 
7 230  
9 0,676 
9 243  
9 0,676 
0 257  
9 0,676 
2 270  
9 0,676 
3 284  
9 0,676 
5 297  
9 0,676 
6 311  

V

A

AMENT DE

do\alterna
lternativ

---------
VOLU

APA 4 CAP
---------

0,000 1,

0,000 1,

0,000 1,

0,000 1,

0,000 1,

0,000 1,

0,000 1,

0,000 1,

0,000 1,

0,000 1,

0,000 1,

0,000 1,

0,000 1,

0,000 1,

0,000 1,

0,000 1,

0,000 1,

0,000 1,

0,000 1,

0,000 1,

0,000 1,

0,000 1,

0,000 1,

Variant de M

Annex núm. 9

E FERMS

ativa 1\a
va 1 

---------
UM (M3) 
PA 5 CAPA 
---------

966 0,09
39

966 0,09
79

966 0,09
118
967 0,09
157
966 0,09
197
967 0,09
236 1
967 0,09
275 1
966 0,09
315 1
966 0,09
354 1
966 0,09
393 1
966 0,09
433 2
966 0,09
472 2
967 0,09
511 2
966 0,09
551 2
967 0,09
590 2
966 0,09
629 2
966 0,09
669 3
966 0,09
708 3
967 0,09
747 3
966 0,09
787 3
967 0,09
826 3
966 0,09
865 4
967 0,09
905 4

ollerussa. L‐

9:  Ferms i Pa

S 

alternati

----------

6 CAPA 7 
----------

90 0,232
2 5

90 0,232
4 9

90 0,232
5 14

90 0,232
7 19

90 0,232
9 23

90 0,232
11 28
90 0,232
13 32
90 0,232
14 37
90 0,232
16 42
90 0,232
18 46
90 0,232
20 51
90 0,232
22 56
90 0,232
23 60
90 0,232
25 65
90 0,232
27 70
90 0,232
29 74
90 0,232
31 79
90 0,232
32 84
90 0,232
34 88
90 0,232
36 93
90 0,232
38 97
90 0,232
40 102
90 0,232
41 107

200 i LP‐332

aviments. 

iva 1 

----------

CAPA 8 CA
----------

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
   

22. 

FULL:1 

----------

APA 9 CAPA
----------

0,000 0,9

0,000 0,9

0,000 0,9

0,000 0,9

0,000 0,9

0,000 0,9
1

0,000 0,9
1

0,000 0,9
1

0,000 0,9
1

0,000 0,9
1

0,000 0,9
2

0,000 0,9
2

0,000 0,9
2

0,000 0,9
2

0,000 0,9
2

0,000 0,9
3

0,000 0,9
3

0,000 0,9
3

0,000 0,9
3

0,000 0,9
3

0,000 0,9
4

0,000 0,9
4

0,000 0,9
4

12

-------- 

A 10 
-------- 

952
19

952
38

952
57

952
76

952
95

952
114
952
133
952
152
952
171
952
190
952
209
952
228
952
248
952
267
952
286
952
305
952
324
952
343
952
362
952
381
952
400
952
419
952
438

2 



 

 

 

 
TITOL
SUBTI
FITXE
NOM D

 

-----

PK 
-----

 

46
 
48
 
50
 
52
 
54
 
56
 
58
 
60
 
62
 
64
 
66
 
68
 
70
 
72
 
74
 
76
 
78
 
80
 
82
 
84
 
86
 
88
 
90
 
92
 

L : al
ITOL : al
ER *.MMM
DEL FITXE

----------

CAPA
----------

60,0 0,2
1

0,0 0,2
1

0,0 0,2
1

0,0 0,2
1

0,0 0,2
1

60,0 0,2
1

0,0 0,2
1

0,0 0,2
1

0,0 0,2
1

0,0 0,2
1

60,0 0,2
1

0,0 0,2
1

0,0 0,2
1

0,0 0,2
1

0,0 0,2
1

60,0 0,2
1

0,0 0,2
1

0,0 0,2
1

0,0 0,2
1

0,0 0,2
1

60,0 0,2
1

0,0 0,2
1

0,0 0,2
1

0,0 0,2
1

lternativ
lternativ
M --->: c
ER D'OCUP

---------

A 1 CAPA 2
---------

211 0,579
101 278
211 0,579
105 290
211 0,579
110 301
211 0,579
114 313
211 0,579
118 324
211 0,579
122 336
211 0,579
127 348
211 0,579
131 359
211 0,579
135 371
211 0,579
139 382
211 0,579
143 394
211 0,579
148 405
211 0,579
152 417
211 0,579
156 429
211 0,579
160 440
211 0,579
165 452
211 0,579
169 463
211 0,579
173 475
211 0,579
177 487
211 0,579
181 498
211 0,579
186 510
211 0,579
190 521
211 0,579
194 533
211 0,579
198 544

 
AMIDA

va 1 
va 1 
c:\trazad
PACIO: al

---------

 CAPA 3 C
---------

9 0,676 
8 324  
9 0,676 
0 338  
9 0,676 
1 351  
9 0,676 
3 365  
9 0,676 
4 379  
9 0,676 
6 392  
9 0,676 
8 406  
9 0,676 
9 419  
9 0,676 
1 433  
9 0,676 
2 446  
9 0,676 
4 460  
9 0,676 
5 473  
9 0,676 
7 487  
9 0,676 
9 500  
9 0,676 
0 514  
9 0,676 
2 527  
9 0,676 
3 541  
9 0,676 
5 554  
9 0,676 
7 568  
9 0,676 
8 581  
9 0,676 
0 595  
9 0,676 
1 608  
9 0,676 
3 622  
9 0,676 
4 635  

V

A

AMENT DE

do\alterna
lternativ

---------
VOLU

APA 4 CAP
---------

0,000 1,

0,000 1,

0,000 1,
1

0,000 1,
1

0,000 1,
1

0,000 1,
1

0,000 1,
1

0,000 1,
1

0,000 1,
1

0,000 1,
1

0,000 1,
1

0,000 1,
1

0,000 1,
1

0,000 1,
1

0,000 1,
1

0,000 1,
1

0,000 1,
1

0,000 1,
1

0,000 1,
1

0,000 1,
1

0,000 1,
1

0,000 1,
1

0,000 1,
1

0,000 1,
1

Variant de M

Annex núm. 9

E FERMS

ativa 1\a
va 1 

---------
UM (M3) 
PA 5 CAPA 
---------

966 0,09
944 4
966 0,09
983 4
966 0,09
1023 4
967 0,09
1062 4
966 0,09
1101 5
967 0,09
1141 5
966 0,09
1180 5
966 0,09
1219 5
967 0,09
1259 5
966 0,09
1298 5
966 0,09
1337 6
967 0,09
1377 6
967 0,09
1416 6
966 0,09
1455 6
967 0,09
1495 6
966 0,09
1534 7
966 0,09
1573 7
967 0,09
1613 7
967 0,09
1652 7
967 0,09
1691 7
966 0,09
1730 7
966 0,09
1770 8
967 0,09
1809 8
967 0,09
1848 8

ollerussa. L‐

9:  Ferms i Pa

S 

alternati

----------

6 CAPA 7 
----------

90 0,232
43 111
90 0,232
45 116
90 0,232
47 121
90 0,232
49 125
90 0,232
50 130
90 0,232
52 135
90 0,232
54 139
90 0,232
56 144
90 0,232
58 148
90 0,232
59 153
90 0,232
61 158
90 0,232
63 162
90 0,232
65 167
90 0,232
67 172
90 0,232
68 176
90 0,232
70 181
90 0,232
72 186
90 0,232
74 190
90 0,232
76 195
90 0,232
77 200
90 0,232
79 204
90 0,232
81 209
90 0,232
83 213
90 0,232
85 218

200 i LP‐332

aviments. 

iva 1 

----------

CAPA 8 CA
----------

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
   

22. 

FULL:2 

----------

APA 9 CAPA
----------

0,000 0,9
4

0,000 0,9
4

0,000 0,9
4

0,000 0,9
5

0,000 0,9
5

0,000 0,9
5

0,000 0,9
5

0,000 0,9
5

0,000 0,9
6

0,000 0,9
6

0,000 0,9
6

0,000 0,9
6

0,000 0,9
6

0,000 0,9
7

0,000 0,9
7

0,000 0,9
7

0,000 0,9
7

0,000 0,9
7

0,000 0,9
8

0,000 0,9
8

0,000 0,9
8

0,000 0,9
8

0,000 0,9
8

0,000 0,9
8

13

-------- 

A 10 
-------- 

952
457
952
476
952
495
952
514
952
533
952
552
952
571
952
590
952
609
952
628
952
647
952
666
952
685
952
704
952
724
952
743
952
762
952
781
952
800
952
819
952
838
952
857
952
876
952
895

3 



 

 

 

 
TITOL
SUBTI
FITXE
NOM D

 

-----

PK 
-----

 

94
 
96

 
98

 
100
 
102
 
104
 
106
 
108
 
110
 
112
 
114
 
116
 
118
 
120
 
122
 
124
 
126
 
128
 
130
 
132
 
134
 
136
 
138
 
140
 

L : al
ITOL : al
ER *.MMM
DEL FITXE

----------

CAPA
----------

0,0 0,2
2

60,0 0,2
2

0,0 0,2
2

0,0 0,2
2

0,0 0,2
2

0,0 0,2
2

60,0 0,2
2

0,0 0,2
2

0,0 0,2
2

0,0 0,2
2

0,0 0,2
2

60,0 0,2
2

0,0 0,2
2

0,0 0,2
2

0,0 0,2
2

0,0 0,2
2

60,0 0,2
2

0,0 0,2
2

0,0 0,2
2

0,0 0,2
2

0,0 0,2
2

60,0 0,2
2

0,0 0,2
2

0,0 0,2
2

lternativ
lternativ
M --->: c
ER D'OCUP

---------

A 1 CAPA 2
---------

211 0,579
202 556
211 0,579
207 568
211 0,579
211 579
211 0,579
215 591
211 0,579
219 602
211 0,579
224 614
211 0,579
228 626
211 0,579
232 637
211 0,579
236 649
211 0,579
240 660
211 0,579
245 672
211 0,579
249 683
211 0,579
253 695
211 0,579
257 707
211 0,579
262 718
211 0,579
266 730
211 0,579
270 741
211 0,579
274 753
211 0,579
278 765
211 0,579
283 776
211 0,579
287 788
211 0,579
291 799
211 0,579
295 811
211 0,579
299 822

 
AMIDA

va 1 
va 1 
c:\trazad
PACIO: al

---------

 CAPA 3 C
---------

9 0,676 
6 649  
9 0,676 
8 662  
9 0,676 
9 676  
9 0,676 
1 689  
9 0,676 
2 703  
9 0,676 
4 716  
9 0,676 
6 730  
9 0,676 
7 743  
9 0,676 
9 757  
9 0,676 
0 771  
9 0,676 
2 784  
9 0,676 
3 798  
9 0,676 
5 811  
9 0,676 
7 825  
9 0,676 
8 838  
9 0,676 
0 852  
9 0,676 
1 865  
9 0,676 
3 879  
9 0,676 
5 892  
9 0,676 
6 906  
9 0,676 
8 919  
9 0,676 
9 933  
9 0,676 
1 946  
9 0,676 
2 960  

V

A

AMENT DE

do\alterna
lternativ

---------
VOLU

APA 4 CAP
---------

0,000 1,
1

0,000 1,
1

0,000 1,
1

0,000 1,
2

0,000 1,
2

0,000 1,
2

0,000 1,
2

0,000 1,
2

0,000 1,
2

0,000 1,
2

0,000 1,
2

0,000 1,
2

0,000 1,
2

0,000 1,
2

0,000 1,
2

0,000 1,
2

0,000 1,
2

0,000 1,
2

0,000 1,
2

0,000 1,
2

0,000 1,
2

0,000 1,
2

0,000 1,
2

0,000 1,
2

Variant de M

Annex núm. 9

E FERMS

ativa 1\a
va 1 

---------
UM (M3) 
PA 5 CAPA 
---------

966 0,09
1888 8
967 0,09
1927 8
967 0,09
1966 9
966 0,09
2006 9
964 0,09
2045 9
963 0,09
2084 9
963 0,09
2124 9
963 0,09
2163 9
963 0,09
2202 10
963 0,09
2241 10
963 0,09
2281 10
963 0,09
2320 10
963 0,09
2359 10
963 0,09
2398 11
963 0,09
2438 11
963 0,09
2477 11
963 0,09
2516 11
963 0,09
2555 11
964 0,09
2595 11
966 0,09
2634 12
966 0,09
2673 12
967 0,09
2713 12
966 0,09
2752 12
966 0,09
2791 12

ollerussa. L‐

9:  Ferms i Pa

S 

alternati

----------

6 CAPA 7 
----------

90 0,232
86 223
90 0,232
88 227
90 0,232
90 232
90 0,232
92 237
90 0,232
94 241
90 0,232
95 246
90 0,232
97 251
90 0,232
99 255
90 0,232
01 260
90 0,232
03 264
90 0,232
04 269
90 0,232
06 274
90 0,232
08 278
90 0,232
10 283
90 0,232
12 288
90 0,232
13 292
90 0,232
15 297
90 0,232
17 302
90 0,232
19 306
90 0,232
21 311
90 0,232
22 316
90 0,232
24 320
90 0,232
26 325
90 0,232
28 329

200 i LP‐332

aviments. 

iva 1 

----------

CAPA 8 CA
----------

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
   

22. 

FULL:3 

----------

APA 9 CAPA
----------

0,000 0,9
9

0,000 0,9
9

0,000 0,9
9

0,000 0,9
9

0,000 0,9
9

0,000 0,9
10

0,000 0,9
10

0,000 0,9
10

0,000 0,9
10

0,000 0,9
10

0,000 0,9
11

0,000 0,9
11

0,000 0,9
11

0,000 0,9
11

0,000 0,9
11

0,000 0,9
12

0,000 0,9
12

0,000 0,9
12

0,000 0,9
12

0,000 0,9
12

0,000 0,9
12

0,000 0,9
13

0,000 0,9
13

0,000 0,9
13

14

-------- 

A 10 
-------- 

952
914
952
933
952
952
952
971
952
990
952
009
952
028
952
047
952
066
952
085
952
104
952
123
952
142
952
161
952
180
952
200
952
219
952
238
952
257
952
276
952
295
952
314
952
333
952
352

4 



 

 

 

 
TITOL
SUBTI
FITXE
NOM D

 

-----

PK 
-----

 

142
 
144
 
146
 
148
 
150
 
152
 
154
 
156
 
158
 
160
 
162
 
164
 
166
 
168
 
170
 
172
 
174
 
176
 
178
 
180
 
182
 
184
 
186
 
188
 

L : al
ITOL : al
ER *.MMM
DEL FITXE

----------

CAPA
----------

0,0 0,2
3

0,0 0,2
3

60,0 0,2
3

0,0 0,2
3

0,0 0,2
3

0,0 0,2
3

0,0 0,2
3

60,0 0,2
3

0,0 0,2
3

0,0 0,2
3

0,0 0,2
3

0,0 0,2
3

60,0 0,2
3

0,0 0,2
3

0,0 0,2
3

0,0 0,2
3

0,0 0,2
3

60,0 0,2
3

0,0 0,2
3

0,0 0,2
3

0,0 0,2
3

0,0 0,2
3

60,0 0,2
3

0,0 0,2
4

lternativ
lternativ
M --->: c
ER D'OCUP

---------

A 1 CAPA 2
---------

211 0,579
304 834
211 0,579
308 846
211 0,579
312 857
211 0,579
316 869
211 0,579
321 880
211 0,579
325 892
211 0,579
329 904
211 0,579
333 915
211 0,579
337 927
211 0,579
342 938
211 0,579
346 950
211 0,579
350 961
211 0,579
354 973
211 0,579
359 985
211 0,579
363 996
211 0,579
367 1008
211 0,579
371 1019
211 0,579
375 1031
211 0,579
380 1043
211 0,579
384 1054
211 0,579
388 1066
211 0,579
392 1077
211 0,579
396 1089
211 0,579
401 1100

 
AMIDA

va 1 
va 1 
c:\trazad
PACIO: al

---------

 CAPA 3 C
---------

9 0,676 
4 973  
9 0,676 
6 987  
9 0,676 
7 1000  
9 0,676 
9 1014  
9 0,676 
0 1027  
9 0,676 
2 1041  
9 0,676 
4 1054  
9 0,676 
5 1068  
9 0,676 
7 1081  
9 0,676 
8 1095  
9 0,676 
0 1108  
9 0,676 
1 1122  
9 0,676 
3 1136  
9 0,676 
5 1149  
9 0,676 
6 1163  
9 0,676 
8 1176  
9 0,676 
9 1190  
9 0,676 
1 1203  
9 0,676 
3 1217  
9 0,676 
4 1230  
9 0,676 
6 1244  
9 0,676 
7 1257  
9 0,676 
9 1271  
9 0,676 
0 1284  

V

A

AMENT DE

do\alterna
lternativ

---------
VOLU

APA 4 CAP
---------

0,000 1,
2

0,000 1,
2

0,000 1,
2

0,000 1,
2

0,000 1,
2

0,000 1,
3

0,000 1,
3

0,000 1,
3

0,000 1,
3

0,000 1,
3

0,000 1,
3

0,000 1,
3

0,000 1,
3

0,000 1,
3

0,000 1,
3

0,000 1,
3

0,000 1,
3

0,000 1,
3

0,000 1,
3

0,000 1,
3

0,000 1,
3

0,000 1,
3

0,000 1,
3

0,000 1,
3

Variant de M

Annex núm. 9

E FERMS

ativa 1\a
va 1 

---------
UM (M3) 
PA 5 CAPA 
---------

967 0,09
2831 13
966 0,09
2870 13
966 0,09
2909 13
967 0,09
2949 13
965 0,09
2988 13
963 0,09
3027 13
963 0,09
3067 14
963 0,09
3106 14
963 0,09
3145 14
963 0,09
3184 14
963 0,09
3224 14
963 0,09
3263 14
963 0,09
3302 15
964 0,09
3341 15
963 0,09
3381 15
963 0,09
3420 15
963 0,09
3459 15
963 0,09
3498 16
963 0,09
3538 16
963 0,09
3577 16
963 0,09
3616 16
964 0,09
3656 16
963 0,09
3695 16
963 0,09
3734 17

ollerussa. L‐

9:  Ferms i Pa

S 

alternati

----------

6 CAPA 7 
----------

90 0,232
30 334
90 0,232
31 339
90 0,232
33 343
90 0,232
35 348
90 0,232
37 353
90 0,232
39 357
90 0,232
40 362
90 0,232
42 367
90 0,232
44 371
90 0,232
46 376
90 0,232
48 380
90 0,232
49 385
90 0,232
51 390
90 0,232
53 394
90 0,232
55 399
90 0,232
57 404
90 0,232
58 408
90 0,232
60 413
90 0,232
62 418
90 0,232
64 422
90 0,232
66 427
90 0,232
67 432
90 0,232
69 436
90 0,232
71 441

200 i LP‐332

aviments. 

iva 1 

----------

CAPA 8 CA
----------

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
   

22. 

FULL:4 

----------

APA 9 CAPA
----------

0,000 0,9
13

0,000 0,9
13

0,000 0,9
14

0,000 0,9
14

0,000 0,9
14

0,000 0,9
14

0,000 0,9
14

0,000 0,9
15

0,000 0,9
15

0,000 0,9
15

0,000 0,9
15

0,000 0,9
15

0,000 0,9
15

0,000 0,9
16

0,000 0,9
16

0,000 0,9
16

0,000 0,9
16

0,000 0,9
16

0,000 0,9
17

0,000 0,9
17

0,000 0,9
17

0,000 0,9
17

0,000 0,9
17

0,000 0,9
18

15

-------- 

A 10 
-------- 

952
371
952
390
952
409
952
428
952
447
952
466
952
485
952
504
952
523
952
542
952
561
952
580
952
599
952
618
952
637
952
656
952
676
952
695
952
714
952
733
952
752
952
771
952
790
952
809

5 



 

 

 

 
TITOL
SUBTI
FITXE
NOM D

 

-----

PK 
-----

 

190
 
192
 
194
 
196
 
198
 
200
 
202
 
204
 
206
 
208
 
210
 
212
 
214
 
216
 
218
 
220
 
222
 
224
 
226
 
228
 
230
 
232
 
234
 
236
 

L : al
ITOL : al
ER *.MMM
DEL FITXE

----------

CAPA
----------

0,0 0,2
4

0,0 0,2
4

0,0 0,2
4

60,0 0,2
4

0,0 0,2
4

0,0 0,2
4

0,0 0,2
4

0,0 0,2
4

60,0 0,2
4

0,0 0,2
4

0,0 0,2
4

0,0 0,2
4

0,0 0,2
4

60,0 0,2
4

0,0 0,2
4

0,0 0,2
4

0,0 0,2
4

0,0 0,2
4

60,0 0,2
4

0,0 0,2
4

0,0 0,2
4

0,0 0,2
4

0,0 0,2
4

60,0 0,2
5

lternativ
lternativ
M --->: c
ER D'OCUP

---------

A 1 CAPA 2
---------

211 0,579
405 1112
211 0,579
409 1124
211 0,579
413 1135
211 0,579
418 1147
211 0,579
422 1158
211 0,579
426 1170
211 0,579
430 1182
211 0,579
434 1193
211 0,579
439 1205
211 0,579
443 1216
211 0,579
447 1228
211 0,579
451 1239
211 0,579
456 1251
211 0,579
460 1263
211 0,579
464 1274
211 0,579
468 1286
211 0,579
472 1297
211 0,579
477 1309
211 0,579
481 1321
211 0,579
485 1332
211 0,579
489 1344
211 0,579
494 1355
211 0,579
498 1367
211 0,579
502 1378

 
AMIDA

va 1 
va 1 
c:\trazad
PACIO: al

---------

 CAPA 3 C
---------

9 0,676 
2 1298  
9 0,676 
4 1311  
9 0,676 
5 1325  
9 0,676 
7 1338  
9 0,676 
8 1352  
9 0,676 
0 1365  
9 0,676 
2 1379  
9 0,676 
3 1392  
9 0,676 
5 1406  
9 0,676 
6 1419  
9 0,676 
8 1433  
9 0,676 
9 1446  
9 0,676 
1 1460  
9 0,676 
3 1473  
9 0,676 
4 1487  
9 0,676 
6 1500  
9 0,676 
7 1514  
9 0,676 
9 1528  
9 0,676 
1 1541  
9 0,676 
2 1555  
9 0,676 
4 1568  
9 0,676 
5 1582  
9 0,676 
7 1595  
9 0,676 
8 1609  

V

A

AMENT DE

do\alterna
lternativ

---------
VOLU

APA 4 CAP
---------

0,000 1,
3

0,000 1,
3

0,000 1,
3

0,000 1,
3

0,000 1,
3

0,000 1,
3

0,000 1,
4

0,000 1,
4

0,000 1,
4

0,000 1,
4

0,000 1,
4

0,000 1,
4

0,000 1,
4

0,000 1,
4

0,000 1,
4

0,000 1,
4

0,000 1,
4

0,000 1,
4

0,000 1,
4

0,000 1,
4

0,000 1,
4

0,000 1,
4

0,000 1,
4

0,000 1,
4

Variant de M

Annex núm. 9

E FERMS

ativa 1\a
va 1 

---------
UM (M3) 
PA 5 CAPA 
---------

963 0,09
3773 17
963 0,09
3813 17
963 0,09
3852 17
964 0,09
3891 17
966 0,09
3931 18
967 0,09
3970 18
966 0,09
4009 18
967 0,09
4049 18
967 0,09
4088 18
967 0,09
4127 18
967 0,09
4167 19
966 0,09
4206 19
966 0,09
4245 19
967 0,09
4284 19
967 0,09
4324 19
967 0,09
4363 20
967 0,09
4402 20
967 0,09
4442 20
967 0,09
4481 20
967 0,09
4520 20
966 0,09
4560 20
967 0,09
4599 21
967 0,09
4638 21
966 0,09
4678 21

ollerussa. L‐

9:  Ferms i Pa

S 

alternati

----------

6 CAPA 7 
----------

90 0,232
73 445
90 0,232
75 450
90 0,232
76 455
90 0,232
78 459
90 0,232
80 464
90 0,232
82 469
90 0,232
84 473
90 0,232
85 478
90 0,232
87 483
90 0,232
89 487
90 0,232
91 492
90 0,232
93 496
90 0,232
94 501
90 0,232
96 506
90 0,232
98 510
90 0,232
00 515
90 0,232
02 520
90 0,232
03 524
90 0,232
05 529
90 0,232
07 534
90 0,232
09 538
90 0,232
11 543
90 0,232
12 548
90 0,232
14 552

200 i LP‐332

aviments. 

iva 1 

----------

CAPA 8 CA
----------

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
   

22. 

FULL:5 

----------

APA 9 CAPA
----------

0,000 0,9
18

0,000 0,9
18

0,000 0,9
18

0,000 0,9
18

0,000 0,9
19

0,000 0,9
19

0,000 0,9
19

0,000 0,9
19

0,000 0,9
19

0,000 0,9
19

0,000 0,9
20

0,000 0,9
20

0,000 0,9
20

0,000 0,9
20

0,000 0,9
20

0,000 0,9
21

0,000 0,9
21

0,000 0,9
21

0,000 0,9
21

0,000 0,9
21

0,000 0,9
22

0,000 0,9
22

0,000 0,9
22

0,000 0,9
22

16

-------- 

A 10 
-------- 

952
828
952
847
952
866
952
885
952
904
952
923
952
942
952
961
952
980
952
999
952
018
952
037
952
056
952
075
952
094
952
113
952
132
952
152
952
171
952
190
952
209
952
228
952
247
952
266

6 



 

 

 

 
TITOL
SUBTI
FITXE
NOM D

 

-----

PK 
-----

 

238
 
240
 
242
 
244
 
246
 
248
 
250
 
252
 
254
 
256
 
258
 
260
 
262
 
264
 
266
 
268
 
270
 
272
 
274
 
276
 
278
 
280
 
282
 
284
 

L : al
ITOL : al
ER *.MMM
DEL FITXE

----------

CAPA
----------

0,0 0,2
5

0,0 0,2
5

0,0 0,2
5

0,0 0,2
5

60,0 0,2
5

0,0 0,2
5

0,0 0,2
5

0,0 0,2
5

0,0 0,2
5

60,0 0,2
5

0,0 0,2
5

0,0 0,2
5

0,0 0,2
5

0,0 0,2
5

60,0 0,2
5

0,0 0,2
5

0,0 0,2
5

0,0 0,2
5

0,0 0,2
5

60,0 0,2
5

0,0 0,2
5

0,0 0,2
5

0,0 0,2
5

0,0 0,2
6

lternativ
lternativ
M --->: c
ER D'OCUP

---------

A 1 CAPA 2
---------

211 0,579
506 1390
211 0,579
510 1402
211 0,579
515 1413
211 0,579
519 1425
211 0,579
523 1436
211 0,579
527 1448
211 0,579
531 1460
211 0,579
536 1471
211 0,579
540 1483
211 0,579
544 1494
211 0,579
548 1506
211 0,579
553 1518
211 0,579
557 1529
211 0,579
561 1541
211 0,579
565 1552
211 0,579
569 1564
211 0,579
574 1575
211 0,579
578 1587
211 0,579
582 1599
211 0,579
586 1610
211 0,579
591 1622
211 0,579
595 1633
211 0,579
599 1645
211 0,579
603 1657

 
AMIDA

va 1 
va 1 
c:\trazad
PACIO: al

---------

 CAPA 3 C
---------

9 0,676 
0 1622  
9 0,676 
2 1636  
9 0,676 
3 1649  
9 0,676 
5 1663  
9 0,676 
6 1676  
9 0,676 
8 1690  
9 0,676 
0 1703  
9 0,676 
1 1717  
9 0,676 
3 1730  
9 0,676 
4 1744  
9 0,676 
6 1757  
9 0,676 
8 1771  
9 0,676 
9 1784  
9 0,676 
1 1798  
9 0,676 
2 1811  
9 0,676 
4 1825  
9 0,676 
5 1838  
9 0,676 
7 1852  
9 0,676 
9 1865  
9 0,676 
0 1879  
9 0,676 
2 1893  
9 0,676 
3 1906  
9 0,676 
5 1920  
9 0,676 
7 1933  

V

A

AMENT DE

do\alterna
lternativ

---------
VOLU

APA 4 CAP
---------

0,000 1,
4

0,000 1,
4

0,000 1,
4

0,000 1,
4

0,000 1,
4

0,000 1,
4

0,000 1,
4

0,000 1,
4

0,000 1,
5

0,000 1,
5

0,000 1,
5

0,000 1,
5

0,000 1,
5

0,000 1,
5

0,000 1,
5

0,000 1,
5

0,000 1,
5

0,000 1,
5

0,000 1,
5

0,000 1,
5

0,000 1,
5

0,000 1,
5

0,000 1,
5

0,000 1,
5

Variant de M

Annex núm. 9

E FERMS

ativa 1\a
va 1 

---------
UM (M3) 
PA 5 CAPA 
---------

967 0,09
4717 21
967 0,09
4756 21
966 0,09
4796 22
967 0,09
4835 22
967 0,09
4874 22
967 0,09
4914 22
967 0,09
4953 22
967 0,09
4992 22
966 0,09
5032 23
967 0,09
5071 23
966 0,09
5110 23
967 0,09
5150 23
966 0,09
5189 23
967 0,09
5228 23
967 0,09
5268 24
966 0,09
5307 24
967 0,09
5346 24
967 0,09
5386 24
966 0,09
5425 24
967 0,09
5464 25
967 0,09
5504 25
966 0,09
5543 25
967 0,09
5582 25
966 0,09
5622 25

ollerussa. L‐

9:  Ferms i Pa

S 

alternati

----------

6 CAPA 7 
----------

90 0,232
16 557
90 0,232
18 561
90 0,232
20 566
90 0,232
21 571
90 0,232
23 575
90 0,232
25 580
90 0,232
27 585
90 0,232
29 589
90 0,232
30 594
90 0,232
32 599
90 0,232
34 603
90 0,232
36 608
90 0,232
38 612
90 0,232
39 617
90 0,232
41 622
90 0,232
43 626
90 0,232
45 631
90 0,232
47 636
90 0,232
48 640
90 0,232
50 645
90 0,232
52 650
90 0,232
54 654
90 0,232
56 659
90 0,232
57 664

200 i LP‐332

aviments. 

iva 1 

----------

CAPA 8 CA
----------

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
   

22. 

FULL:6 

----------

APA 9 CAPA
----------

0,000 0,9
22

0,000 0,9
23

0,000 0,9
23

0,000 0,9
23

0,000 0,9
23

0,000 0,9
23

0,000 0,9
23

0,000 0,9
24

0,000 0,9
24

0,000 0,9
24

0,000 0,9
24

0,000 0,9
24

0,000 0,9
25

0,000 0,9
25

0,000 0,9
25

0,000 0,9
25

0,000 0,9
25

0,000 0,9
26

0,000 0,9
26

0,000 0,9
26

0,000 0,9
26

0,000 0,9
26

0,000 0,9
27

0,000 0,9
27

17

-------- 

A 10 
-------- 

952
285
952
304
952
323
952
342
952
361
952
380
952
399
952
418
952
437
952
456
952
475
952
494
952
513
952
532
952
551
952
570
952
589
952
608
952
628
952
647
952
666
952
685
952
704
952
723

7 



 

 

 

 
TITOL
SUBTI
FITXE
NOM D

 

-----

PK 
-----

 

286
 
288
 
290
 
292
 
294
 
296
 
298
 
300
 
302
 
304
 
306
 
308
 
310
 
312
 
314
 
316
 
318
 
320
 
322
 
324
 
326
 
328
 
330
 
332
 

L : al
ITOL : al
ER *.MMM
DEL FITXE

----------

CAPA
----------

60,0 0,2
6

0,0 0,2
6

0,0 0,2
6

0,0 0,2
6

0,0 0,2
6

60,0 0,2
6

0,0 0,2
6

0,0 0,2
6

0,0 0,2
6

0,0 0,2
6

60,0 0,2
6

0,0 0,2
6

0,0 0,2
6

0,0 0,2
6

0,0 0,2
6

60,0 0,2
6

0,0 0,2
6

0,0 0,2
6

0,0 0,2
6

0,0 0,2
6

60,0 0,2
6

0,0 0,2
6

0,0 0,2
7

0,0 0,2
7

lternativ
lternativ
M --->: c
ER D'OCUP

---------

A 1 CAPA 2
---------

211 0,579
607 1668
211 0,579
612 1680
211 0,579
616 1691
211 0,579
620 1703
211 0,579
624 1714
211 0,579
628 1726
211 0,579
633 1738
211 0,579
637 1749
211 0,579
641 1761
211 0,579
645 1772
211 0,579
650 1784
211 0,579
654 1796
211 0,579
658 1807
211 0,579
662 1819
211 0,579
666 1830
211 0,579
671 1842
211 0,579
675 1853
211 0,579
679 1865
211 0,579
683 1877
211 0,579
688 1888
211 0,579
692 1900
211 0,579
696 1911
211 0,579
700 1923
211 0,579
704 1935

 
AMIDA

va 1 
va 1 
c:\trazad
PACIO: al

---------

 CAPA 3 C
---------

9 0,676 
8 1947  
9 0,676 
0 1960  
9 0,676 
1 1974  
9 0,676 
3 1987  
9 0,676 
4 2001  
9 0,676 
6 2014  
9 0,676 
8 2028  
9 0,676 
9 2041  
9 0,676 
1 2055  
9 0,676 
2 2068  
9 0,676 
4 2082  
9 0,676 
6 2095  
9 0,676 
7 2109  
9 0,676 
9 2122  
9 0,676 
0 2136  
9 0,676 
2 2149  
9 0,676 
3 2163  
9 0,676 
5 2176  
9 0,676 
7 2190  
9 0,676 
8 2203  
9 0,676 
0 2217  
9 0,676 
1 2230  
9 0,676 
3 2244  
9 0,676 
5 2258  

V

A

AMENT DE

do\alterna
lternativ

---------
VOLU

APA 4 CAP
---------

0,000 1,
5

0,000 1,
5

0,000 1,
5

0,000 1,
5

0,000 1,
5

0,000 1,
5

0,000 1,
5

0,000 1,
5

0,000 1,
5

0,000 1,
6

0,000 1,
6

0,000 1,
6

0,000 1,
6

0,000 1,
6

0,000 1,
6

0,000 1,
6

0,000 1,
6

0,000 1,
6

0,000 1,
6

0,000 1,
6

0,000 1,
6

0,000 1,
6

0,000 1,
6

0,000 1,
6

Variant de M

Annex núm. 9

E FERMS

ativa 1\a
va 1 

---------
UM (M3) 
PA 5 CAPA 
---------

967 0,09
5661 25
965 0,09
5700 26
963 0,09
5740 26
963 0,09
5779 26
963 0,09
5818 26
963 0,09
5857 26
963 0,09
5897 27
964 0,09
5936 27
964 0,09
5975 27
963 0,09
6014 27
963 0,09
6054 27
963 0,09
6093 27
964 0,09
6132 28
966 0,09
6172 28
966 0,09
6211 28
967 0,09
6250 28
967 0,09
6290 28
967 0,09
6329 29
967 0,09
6368 29
967 0,09
6408 29
967 0,09
6447 29
967 0,09
6486 29
967 0,09
6526 29
967 0,09
6565 30

ollerussa. L‐

9:  Ferms i Pa

S 

alternati

----------

6 CAPA 7 
----------

90 0,232
59 668
90 0,232
61 673
90 0,232
63 677
90 0,232
65 682
90 0,232
66 687
90 0,232
68 691
90 0,232
70 696
90 0,232
72 701
90 0,232
74 705
90 0,232
75 710
90 0,232
77 715
90 0,232
79 719
90 0,232
81 724
90 0,232
83 728
90 0,232
84 733
90 0,232
86 738
90 0,232
88 742
90 0,232
90 747
90 0,232
92 752
90 0,232
93 756
90 0,232
95 761
90 0,232
97 766
90 0,232
99 770
90 0,232
01 775

200 i LP‐332

aviments. 

iva 1 

----------

CAPA 8 CA
----------

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
   

22. 

FULL:7 

----------

APA 9 CAPA
----------

0,000 0,9
27

0,000 0,9
27

0,000 0,9
27

0,000 0,9
27

0,000 0,9
28

0,000 0,9
28

0,000 0,9
28

0,000 0,9
28

0,000 0,9
28

0,000 0,9
29

0,000 0,9
29

0,000 0,9
29

0,000 0,9
29

0,000 0,9
29

0,000 0,9
30

0,000 0,9
30

0,000 0,9
30

0,000 0,9
30

0,000 0,9
30

0,000 0,9
31

0,000 0,9
31

0,000 0,9
31

0,000 0,9
31

0,000 0,9
31

18

-------- 

A 10 
-------- 

952
742
952
761
952
780
952
799
952
818
952
837
952
856
952
875
952
894
952
913
952
932
952
951
952
970
952
989
952
008
952
027
952
046
952
065
952
084
952
104
952
123
952
142
952
161
952
180

8 



 

 

 

 
TITOL
SUBTI
FITXE
NOM D

 

-----

PK 
-----

 

334
 
336
 
338
 
340
 
342
 
344
 
346
 
348
 
350
 
352
 
354
 
356
 
358
 
360
 
362
 
364
 
366
 
368
 
370
 
372
 
374
 
376
 
378
 
380
 

L : al
ITOL : al
ER *.MMM
DEL FITXE

----------

CAPA
----------

0,0 0,2
7

60,0 0,2
7

0,0 0,2
7

0,0 0,2
7

0,0 0,2
7

0,0 0,2
7

60,0 0,2
7

0,0 0,2
7

0,0 0,2
7

0,0 0,2
7

0,0 0,2
7

60,0 0,2
7

0,0 0,2
7

0,0 0,2
7

0,0 0,2
7

0,0 0,2
7

60,0 0,2
7

0,0 0,2
7

0,0 0,2
7

0,0 0,2
7

0,0 0,2
7

60,0 0,2
7

0,0 0,2
8

0,0 0,2
8

lternativ
lternativ
M --->: c
ER D'OCUP

---------

A 1 CAPA 2
---------

211 0,579
709 1946
211 0,579
713 1958
211 0,579
717 1969
211 0,579
721 1981
211 0,579
725 1992
211 0,579
730 2004
211 0,579
734 2016
211 0,579
738 2027
211 0,579
742 2039
211 0,579
747 2050
211 0,579
751 2062
211 0,579
755 2074
211 0,579
759 2085
211 0,579
763 2097
211 0,579
768 2108
211 0,579
772 2120
211 0,579
776 2131
211 0,579
780 2143
211 0,579
785 2155
211 0,579
789 2166
211 0,579
793 2178
211 0,579
797 2189
211 0,579
801 2201
211 0,579
806 2213

 
AMIDA

va 1 
va 1 
c:\trazad
PACIO: al

---------

 CAPA 3 C
---------

9 0,676 
6 2271  
9 0,676 
8 2285  
9 0,676 
9 2298  
9 0,676 
1 2312  
9 0,676 
2 2325  
9 0,676 
4 2339  
9 0,676 
6 2352  
9 0,676 
7 2366  
9 0,676 
9 2379  
9 0,676 
0 2393  
9 0,676 
2 2406  
9 0,676 
4 2420  
9 0,676 
5 2433  
9 0,676 
7 2447  
9 0,676 
8 2460  
9 0,676 
0 2474  
9 0,676 
1 2487  
9 0,676 
3 2501  
9 0,676 
5 2514  
9 0,676 
6 2528  
9 0,676 
8 2541  
9 0,676 
9 2555  
9 0,676 
1 2568  
9 0,676 
3 2582  

V

A

AMENT DE

do\alterna
lternativ

---------
VOLU

APA 4 CAP
---------

0,000 1,
6

0,000 1,
6

0,000 1,
6

0,000 1,
6

0,000 1,
6

0,000 1,
6

0,000 1,
6

0,000 1,
6

0,000 1,
6

0,000 1,
6

0,000 1,
6

0,000 1,
7

0,000 1,
7

0,000 1,
7

0,000 1,
7

0,000 1,
7

0,000 1,
7

0,000 1,
7

0,000 1,
7

0,000 1,
7

0,000 1,
7

0,000 1,
7

0,000 1,
7

0,000 1,
7

Variant de M

Annex núm. 9

E FERMS

ativa 1\a
va 1 

---------
UM (M3) 
PA 5 CAPA 
---------

967 0,09
6604 30
967 0,09
6644 30
967 0,09
6683 30
967 0,09
6722 30
967 0,09
6762 31
966 0,09
6801 31
966 0,09
6840 31
967 0,09
6880 31
967 0,09
6919 31
967 0,09
6958 31
967 0,09
6998 32
966 0,09
7037 32
967 0,09
7076 32
967 0,09
7116 32
967 0,09
7155 32
967 0,09
7194 32
967 0,09
7234 33
966 0,09
7273 33
967 0,09
7312 33
967 0,09
7352 33
967 0,09
7391 33
966 0,09
7430 34
967 0,09
7470 34
967 0,09
7509 34

ollerussa. L‐

9:  Ferms i Pa

S 

alternati

----------

6 CAPA 7 
----------

90 0,232
02 780
90 0,232
04 784
90 0,232
06 789
90 0,232
08 793
90 0,232
10 798
90 0,232
11 803
90 0,232
13 807
90 0,232
15 812
90 0,232
17 817
90 0,232
19 821
90 0,232
20 826
90 0,232
22 831
90 0,232
24 835
90 0,232
26 840
90 0,232
28 844
90 0,232
29 849
90 0,232
31 854
90 0,232
33 858
90 0,232
35 863
90 0,232
37 868
90 0,232
38 872
90 0,232
40 877
90 0,232
42 882
90 0,232
44 886

200 i LP‐332

aviments. 

iva 1 

----------

CAPA 8 CA
----------

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
   

22. 

FULL:8 

----------

APA 9 CAPA
----------

0,000 0,9
31

0,000 0,9
32

0,000 0,9
32

0,000 0,9
32

0,000 0,9
32

0,000 0,9
32

0,000 0,9
33

0,000 0,9
33

0,000 0,9
33

0,000 0,9
33

0,000 0,9
33

0,000 0,9
34

0,000 0,9
34

0,000 0,9
34

0,000 0,9
34

0,000 0,9
34

0,000 0,9
35

0,000 0,9
35

0,000 0,9
35

0,000 0,9
35

0,000 0,9
35

0,000 0,9
35

0,000 0,9
36

0,000 0,9
36

19

-------- 

A 10 
-------- 

952
199
952
218
952
237
952
256
952
275
952
294
952
313
952
332
952
351
952
370
952
389
952
408
952
427
952
446
952
465
952
484
952
503
952
522
952
541
952
560
952
580
952
599
952
618
952
637

9 



 

 

 

 
TITOL
SUBTI
FITXE
NOM D

 

-----

PK 
-----

 

382
 
384
 
386
 
388
 
390
 
392
 
394
 
396
 
398
 
400
 
402
 
404
 
406
 
408
 
410
 
412
 
414
 
416
 
418
 
420
 
422
 
424
 
426
 
428
 

L : al
ITOL : al
ER *.MMM
DEL FITXE

----------

CAPA
----------

0,0 0,2
8

0,0 0,2
8

60,0 0,2
8

0,0 0,2
8

0,0 0,2
8

0,0 0,2
8

0,0 0,2
8

60,0 0,2
8

0,0 0,2
8

0,0 0,2
8

0,0 0,2
8

0,0 0,2
8

60,0 0,2
8

0,0 0,2
8

0,0 0,2
8

0,0 0,2
8

0,0 0,2
8

60,0 0,2
8

0,0 0,2
8

0,0 0,2
8

0,0 0,2
8

0,0 0,2
8

60,0 0,2
9

0,0 0,2
9

lternativ
lternativ
M --->: c
ER D'OCUP

---------

A 1 CAPA 2
---------

211 0,579
810 2224
211 0,579
814 2236
211 0,579
818 2247
211 0,579
823 2259
211 0,579
827 2270
211 0,579
831 2282
211 0,579
835 2294
211 0,579
839 2305
211 0,579
844 2317
211 0,579
848 2328
211 0,579
852 2340
211 0,579
856 2352
211 0,579
860 2363
211 0,579
865 2375
211 0,579
869 2386
211 0,579
873 2398
211 0,579
877 2409
211 0,579
882 2421
211 0,579
886 2433
211 0,579
890 2444
211 0,579
894 2456
211 0,579
898 2467
211 0,579
903 2479
211 0,579
907 2491

 
AMIDA

va 1 
va 1 
c:\trazad
PACIO: al

---------

 CAPA 3 C
---------

9 0,676 
4 2595  
9 0,676 
6 2609  
9 0,676 
7 2622  
9 0,676 
9 2636  
9 0,676 
0 2650  
9 0,676 
2 2663  
9 0,676 
4 2677  
9 0,676 
5 2690  
9 0,676 
7 2704  
9 0,676 
8 2717  
9 0,676 
0 2731  
9 0,676 
2 2744  
9 0,676 
3 2758  
9 0,676 
5 2771  
9 0,676 
6 2785  
9 0,676 
8 2798  
9 0,676 
9 2812  
9 0,676 
1 2825  
9 0,676 
3 2839  
9 0,676 
4 2852  
9 0,676 
6 2866  
9 0,676 
7 2879  
9 0,676 
9 2893  
9 0,676 
1 2906  

V

A

AMENT DE

do\alterna
lternativ

---------
VOLU

APA 4 CAP
---------

0,000 1,
7

0,000 1,
7

0,000 1,
7

0,000 1,
7

0,000 1,
7

0,000 1,
7

0,000 1,
7

0,000 1,
7

0,000 1,
7

0,000 1,
7

0,000 1,
7

0,000 1,
7

0,000 1,
8

0,000 1,
8

0,000 1,
8

0,000 1,
8

0,000 1,
8

0,000 1,
8

0,000 1,
8

0,000 1,
8

0,000 1,
8

0,000 1,
8

0,000 1,
8

0,000 1,
8

Variant de M

Annex núm. 9

E FERMS

ativa 1\a
va 1 

---------
UM (M3) 
PA 5 CAPA 
---------

967 0,09
7548 34
967 0,09
7588 34
966 0,09
7627 34
967 0,09
7666 35
967 0,09
7706 35
966 0,09
7745 35
967 0,09
7784 35
966 0,09
7824 35
966 0,09
7863 36
966 0,09
7902 36
967 0,09
7941 36
966 0,09
7981 36
966 0,09
8020 36
965 0,09
8059 36
963 0,09
8099 37
963 0,09
8138 37
963 0,09
8177 37
963 0,09
8216 37
963 0,09
8256 37
963 0,09
8295 38
963 0,09
8334 38
963 0,09
8374 38
963 0,09
8413 38
963 0,09
8452 38

ollerussa. L‐

9:  Ferms i Pa

S 

alternati

----------

6 CAPA 7 
----------

90 0,232
46 891
90 0,232
47 896
90 0,232
49 900
90 0,232
51 905
90 0,232
53 909
90 0,232
55 914
90 0,232
56 919
90 0,232
58 923
90 0,232
60 928
90 0,232
62 933
90 0,232
64 937
90 0,232
65 942
90 0,232
67 947
90 0,232
69 951
90 0,232
71 956
90 0,232
73 960
90 0,232
74 965
90 0,232
76 970
90 0,232
78 974
90 0,232
80 979
90 0,232
82 984
90 0,232
83 988
90 0,232
85 993
90 0,232
87 998

200 i LP‐332

aviments. 

iva 1 

----------

CAPA 8 CA
----------

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
   

22. 

FULL:9 

----------

APA 9 CAPA
----------

0,000 0,9
36

0,000 0,9
36

0,000 0,9
36

0,000 0,9
37

0,000 0,9
37

0,000 0,9
37

0,000 0,9
37

0,000 0,9
37

0,000 0,9
38

0,000 0,9
38

0,000 0,9
38

0,000 0,9
38

0,000 0,9
38

0,000 0,9
39

0,000 0,9
39

0,000 0,9
39

0,000 0,9
39

0,000 0,9
39

0,000 0,9
39

0,000 0,9
40

0,000 0,9
40

0,000 0,9
40

0,000 0,9
40

0,000 0,9
40

20

-------- 

A 10 
-------- 

952
656
952
675
952
694
952
713
952
732
952
751
952
770
952
789
952
808
952
827
952
846
952
865
952
884
952
903
952
922
952
941
952
960
952
979
952
998
952
017
952
036
952
056
952
075
952
094

0 



 

 

 

 
TITOL
SUBTI
FITXE
NOM D

 

-----

PK 
-----

 

430
 
432
 
434
 
436
 
438
 
440
 
442
 
444
 
446
 
448
 
450
 
452
 
454
 
456
 
458
 
460
 
462
 
464
 
466
 
468
 
470
 
472
 
474
 
476
 

L : al
ITOL : al
ER *.MMM
DEL FITXE

----------

CAPA
----------

0,0 0,2
9

0,0 0,2
9

0,0 0,2
9

60,0 0,2
9

0,0 0,2
9

0,0 0,2
9

0,0 0,2
9

0,0 0,2
9

60,0 0,2
9

0,0 0,2
9

0,0 0,2
9

0,0 0,2
9

0,0 0,2
9

60,0 0,2
9

0,0 0,2
9

0,0 0,2
9

0,0 0,2
9

0,0 0,2
9

60,0 0,2
9

0,0 0,2
9

0,0 0,2
9

0,0 0,2
10

0,0 0,2
10

60,0 0,2
10

lternativ
lternativ
M --->: c
ER D'OCUP

---------

A 1 CAPA 2
---------

211 0,579
911 2502
211 0,579
915 2514
211 0,579
920 2525
211 0,579
924 2537
211 0,579
928 2548
211 0,579
932 2560
211 0,579
936 2572
211 0,579
941 2583
211 0,579
945 2595
211 0,579
949 2606
211 0,579
953 2618
211 0,579
957 2630
211 0,579
962 2641
211 0,579
966 2653
211 0,579
970 2664
211 0,579
974 2676
211 0,579
979 2687
211 0,579
983 2699
211 0,579
987 2711
211 0,579
991 2722
211 0,579
995 2734
211 0,579
000 2745
211 0,579
004 2757
211 0,579
008 2769

 
AMIDA

va 1 
va 1 
c:\trazad
PACIO: al

---------

 CAPA 3 C
---------

9 0,676 
2 2920  
9 0,676 
4 2933  
9 0,676 
5 2947  
9 0,676 
7 2960  
9 0,676 
8 2974  
9 0,676 
0 2987  
9 0,676 
2 3001  
9 0,676 
3 3015  
9 0,676 
5 3028  
9 0,676 
6 3042  
9 0,676 
8 3055  
9 0,676 
0 3069  
9 0,676 
1 3082  
9 0,676 
3 3096  
9 0,676 
4 3109  
9 0,676 
6 3123  
9 0,676 
7 3136  
9 0,676 
9 3150  
9 0,676 
1 3163  
9 0,676 
2 3177  
9 0,676 
4 3190  
9 0,676 
5 3204  
9 0,676 
7 3217  
9 0,676 
9 3231  

V

A

AMENT DE

do\alterna
lternativ

---------
VOLU

APA 4 CAP
---------

0,000 1,
8

0,000 1,
8

0,000 1,
8

0,000 1,
8

0,000 1,
8

0,000 1,
8

0,000 1,
8

0,000 1,
8

0,000 1,
8

0,000 1,
8

0,000 1,
8

0,000 1,
8

0,000 1,
8

0,000 1,
9

0,000 1,
9

0,000 1,
9

0,000 1,
9

0,000 1,
9

0,000 1,
9

0,000 1,
9

0,000 1,
9

0,000 1,
9

0,000 1,
9

0,000 1,
9

Variant de M

Annex núm. 9

E FERMS

ativa 1\a
va 1 

---------
UM (M3) 
PA 5 CAPA 
---------

963 0,09
8491 38
963 0,09
8531 39
963 0,09
8570 39
963 0,09
8609 39
963 0,09
8648 39
964 0,09
8688 39
963 0,09
8727 40
963 0,09
8766 40
963 0,09
8805 40
963 0,09
8845 40
963 0,09
8884 40
965 0,09
8923 40
967 0,09
8963 41
966 0,09
9002 41
967 0,09
9041 41
967 0,09
9081 41
966 0,09
9120 41
967 0,09
9159 41
967 0,09
9199 42
966 0,09
9238 42
966 0,09
9277 42
967 0,09
9317 42
967 0,09
9356 42
967 0,09
9395 43

ollerussa. L‐

9:  Ferms i Pa

S 

alternati

----------

6 CAPA 7 
----------

90 0,232
89 1002
90 0,232
91 1007
90 0,232
92 1012
90 0,232
94 1016
90 0,232
96 1021
90 0,232
98 1025
90 0,232
00 1030
90 0,232
01 1035
90 0,232
03 1039
90 0,232
05 1044
90 0,232
07 1049
90 0,232
09 1053
90 0,232
10 1058
90 0,232
12 1063
90 0,232
14 1067
90 0,232
16 1072
90 0,232
18 1076
90 0,232
19 1081
90 0,232
21 1086
90 0,232
23 1090
90 0,232
25 1095
90 0,232
27 1100
90 0,232
28 1104
90 0,232
30 1109

200 i LP‐332

aviments. 

iva 1 

----------

CAPA 8 CA
----------

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
   

22. 

FULL:10

----------

APA 9 CAPA
----------

0,000 0,9
41

0,000 0,9
41

0,000 0,9
41

0,000 0,9
41

0,000 0,9
41

0,000 0,9
42

0,000 0,9
42

0,000 0,9
42

0,000 0,9
42

0,000 0,9
42

0,000 0,9
43

0,000 0,9
43

0,000 0,9
43

0,000 0,9
43

0,000 0,9
43

0,000 0,9
43

0,000 0,9
44

0,000 0,9
44

0,000 0,9
44

0,000 0,9
44

0,000 0,9
44

0,000 0,9
45

0,000 0,9
45

0,000 0,9
45

21

0 

-------- 

A 10 
-------- 

952
113
952
132
952
151
952
170
952
189
952
208
952
227
952
246
952
265
952
284
952
303
952
322
952
341
952
360
952
379
952
398
952
417
952
436
952
455
952
474
952
493
952
512
952
532
952
551

1 



 

 

 

 
TITOL
SUBTI
FITXE
NOM D

 

-----

PK 
-----

 

478
 
480
 
482
 
484
 
486
 
488
 
490
 
492
 
494
 
496
 
498
 
500
 
502
 
504
 
506
 
508
 
510
 
512
 
514
 
516
 
518
 
520
 
522
 
524
 

L : al
ITOL : al
ER *.MMM
DEL FITXE

----------

CAPA
----------

0,0 0,2
10

0,0 0,2
10

0,0 0,2
10

0,0 0,2
10

60,0 0,2
10

0,0 0,2
10

0,0 0,2
10

0,0 0,2
10

0,0 0,2
10

60,0 0,2
10

0,0 0,2
10

0,0 0,2
10

0,0 0,2
10

0,0 0,2
10

60,0 0,2
10

0,0 0,2
10

0,0 0,2
10

0,0 0,2
10

0,0 0,2
10

60,0 0,2
10

0,0 0,2
10

0,0 0,2
11

0,0 0,2
11

0,0 0,2
11

lternativ
lternativ
M --->: c
ER D'OCUP

---------

A 1 CAPA 2
---------

211 0,579
012 2780
211 0,579
017 2792
211 0,579
021 2803
211 0,579
025 2815
211 0,579
029 2826
211 0,579
033 2838
211 0,579
038 2850
211 0,579
042 2861
211 0,579
046 2873
211 0,579
050 2884
211 0,579
055 2896
211 0,579
059 2908
211 0,579
063 2919
211 0,579
067 2931
211 0,579
071 2942
211 0,579
076 2954
211 0,579
080 2966
211 0,579
084 2977
211 0,579
088 2989
211 0,579
092 3000
211 0,579
097 3012
211 0,579
101 3023
211 0,579
105 3035
211 0,579
109 3047

 
AMIDA

va 1 
va 1 
c:\trazad
PACIO: al

---------

 CAPA 3 C
---------

9 0,676 
0 3244  
9 0,676 
2 3258  
9 0,676 
3 3271  
9 0,676 
5 3285  
9 0,676 
6 3298  
9 0,676 
8 3312  
9 0,676 
0 3325  
9 0,676 
1 3339  
9 0,676 
3 3352  
9 0,676 
4 3366  
9 0,676 
6 3380  
9 0,676 
8 3393  
9 0,676 
9 3407  
9 0,676 
1 3420  
9 0,676 
2 3434  
9 0,676 
4 3447  
9 0,676 
6 3461  
9 0,676 
7 3474  
9 0,676 
9 3488  
9 0,676 
0 3501  
9 0,676 
2 3515  
9 0,676 
3 3528  
9 0,676 
5 3542  
9 0,676 
7 3555  

V

A

AMENT DE

do\alterna
lternativ

---------
VOLU

APA 4 CAP
---------

0,000 1,
9

0,000 1,
9

0,000 1,
9

0,000 1,
9

0,000 1,
9

0,000 1,
9

0,000 1,
9

0,000 1,
9

0,000 1,
9

0,000 1,
9

0,000 1,
9

0,000 1,
9

0,000 1,
9

0,000 1,
9

0,000 1,
9

0,000 1,
10

0,000 1,
10

0,000 1,
10

0,000 1,
10

0,000 1,
10

0,000 1,
10

0,000 1,
10

0,000 1,
10

0,000 1,
10

Variant de M

Annex núm. 9

E FERMS

ativa 1\a
va 1 

---------
UM (M3) 
PA 5 CAPA 
---------

966 0,09
9435 43
966 0,09
9474 43
967 0,09
9513 43
967 0,09
9553 43
967 0,09
9592 43
966 0,09
9631 44
966 0,09
9671 44
966 0,09
9710 44
966 0,09
9749 44
966 0,09
9789 44
966 0,09
9828 45
966 0,09
9867 45
966 0,09
9907 45
966 0,09
9946 45
966 0,09
9985 45
966 0,09
0025 45
967 0,09
0064 46
967 0,09
0103 46
966 0,09
0143 46
967 0,09
0182 46
966 0,09
0221 46
966 0,09
0261 47
966 0,09
0300 47
966 0,09
0339 47

ollerussa. L‐

9:  Ferms i Pa

S 

alternati

----------

6 CAPA 7 
----------

90 0,232
32 1114
90 0,232
34 1118
90 0,232
36 1123
90 0,232
37 1128
90 0,232
39 1132
90 0,232
41 1137
90 0,232
43 1141
90 0,232
45 1146
90 0,232
46 1151
90 0,232
48 1155
90 0,232
50 1160
90 0,232
52 1165
90 0,232
54 1169
90 0,232
55 1174
90 0,232
57 1179
90 0,232
59 1183
90 0,232
61 1188
90 0,232
63 1192
90 0,232
64 1197
90 0,232
66 1202
90 0,232
68 1206
90 0,232
70 1211
90 0,232
72 1216
90 0,232
73 1220

200 i LP‐332

aviments. 

iva 1 

----------

CAPA 8 CA
----------

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
   

22. 

FULL:11

----------

APA 9 CAPA
----------

0,000 0,9
45

0,000 0,9
45

0,000 0,9
46

0,000 0,9
46

0,000 0,9
46

0,000 0,9
46

0,000 0,9
46

0,000 0,9
47

0,000 0,9
47

0,000 0,9
47

0,000 0,9
47

0,000 0,9
47

0,000 0,9
47

0,000 0,9
48

0,000 0,9
48

0,000 0,9
48

0,000 0,9
48

0,000 0,9
48

0,000 0,9
49

0,000 0,9
49

0,000 0,9
49

0,000 0,9
49

0,000 0,9
49

0,000 0,9
50

22

1 

-------- 

A 10 
-------- 

952
570
952
589
952
608
952
627
952
646
952
665
952
684
952
703
952
722
952
741
952
760
952
779
952
798
952
817
952
836
952
855
952
874
952
893
952
912
952
931
952
950
952
969
952
988
952
008

2 



 

 

 

 
TITOL
SUBTI
FITXE
NOM D

 

-----

PK 
-----

 

526
 
528
 
530
 
532
 
534
 
536
 
538
 
540
 
542
 
544
 
546
 
548
 
550
 
552
 
554
 
556
 
558
 
560
 
562
 
564
 
566
 
568
 
570
 
572
 

L : al
ITOL : al
ER *.MMM
DEL FITXE

----------

CAPA
----------

60,0 0,2
11

0,0 0,2
11

0,0 0,2
11

0,0 0,2
11

0,0 0,2
11

60,0 0,2
11

0,0 0,2
11

0,0 0,2
11

0,0 0,2
11

0,0 0,2
11

60,0 0,2
11

0,0 0,2
11

0,0 0,2
11

0,0 0,2
11

0,0 0,2
11

60,0 0,2
11

0,0 0,2
11

0,0 0,2
11

0,0 0,2
11

0,0 0,2
11

60,0 0,2
11

0,0 0,2
12

0,0 0,2
12

0,0 0,2
12

lternativ
lternativ
M --->: c
ER D'OCUP

---------

A 1 CAPA 2
---------

211 0,579
114 3058
211 0,579
118 3070
211 0,579
122 3081
211 0,579
126 3093
211 0,579
130 3105
211 0,579
135 3116
211 0,579
139 3128
211 0,579
143 3139
211 0,579
147 3151
211 0,579
152 3162
211 0,579
156 3174
211 0,579
160 3186
211 0,579
164 3197
211 0,579
168 3209
211 0,579
173 3220
211 0,579
177 3232
211 0,579
181 3244
211 0,579
185 3255
211 0,579
189 3267
211 0,579
194 3278
211 0,579
198 3290
211 0,579
202 3301
211 0,579
206 3313
211 0,579
211 3325

 
AMIDA

va 1 
va 1 
c:\trazad
PACIO: al

---------

 CAPA 3 C
---------

9 0,676 
8 3569  
9 0,676 
0 3582  
9 0,676 
1 3596  
9 0,676 
3 3609  
9 0,676 
5 3623  
9 0,676 
6 3636  
9 0,676 
8 3650  
9 0,676 
9 3663  
9 0,676 
1 3677  
9 0,676 
2 3690  
9 0,676 
4 3704  
9 0,676 
6 3717  
9 0,676 
7 3731  
9 0,676 
9 3744  
9 0,676 
0 3758  
9 0,676 
2 3772  
9 0,676 
4 3785  
9 0,676 
5 3799  
9 0,676 
7 3812  
9 0,676 
8 3826  
9 0,676 
0 3839  
9 0,676 
1 3853  
9 0,676 
3 3866  
9 0,676 
5 3880  

V

A

AMENT DE

do\alterna
lternativ

---------
VOLU

APA 4 CAP
---------

0,000 1,
10

0,000 1,
10

0,000 1,
10

0,000 1,
10

0,000 1,
10

0,000 1,
10

0,000 1,
10

0,000 1,
10

0,000 1,
10

0,000 1,
10

0,000 1,
10

0,000 1,
10

0,000 1,
10

0,000 1,
10

0,000 1,
10

0,000 1,
10

0,000 1,
11

0,000 1,
11

0,000 1,
11

0,000 1,
11

0,000 1,
11

0,000 1,
11

0,000 1,
11

0,000 1,
11

Variant de M

Annex núm. 9

E FERMS

ativa 1\a
va 1 

---------
UM (M3) 
PA 5 CAPA 
---------

967 0,09
0379 47
967 0,09
0418 47
965 0,09
0457 47
963 0,09
0496 48
963 0,09
0536 48
963 0,09
0575 48
963 0,09
0614 48
963 0,09
0653 48
963 0,09
0693 49
963 0,09
0732 49
963 0,09
0771 49
963 0,09
0810 49
963 0,09
0850 49
963 0,09
0889 49
963 0,09
0928 50
963 0,09
0967 50
963 0,09
1007 50
963 0,09
1046 50
963 0,09
1085 50
963 0,09
1124 50
963 0,09
1164 51
963 0,09
1203 51
963 0,09
1242 51
962 0,09
1281 51

ollerussa. L‐

9:  Ferms i Pa

S 

alternati

----------

6 CAPA 7 
----------

90 0,232
75 1225
90 0,232
77 1230
90 0,232
79 1234
90 0,232
81 1239
90 0,232
82 1244
90 0,232
84 1248
90 0,232
86 1253
90 0,232
88 1257
90 0,232
90 1262
90 0,232
91 1267
90 0,232
93 1271
90 0,232
95 1276
90 0,232
97 1281
90 0,232
99 1285
90 0,232
00 1290
90 0,232
02 1295
90 0,232
04 1299
90 0,232
06 1304
90 0,232
08 1308
90 0,232
09 1313
90 0,232
11 1318
90 0,232
13 1322
90 0,232
15 1327
90 0,232
17 1332

200 i LP‐332

aviments. 

iva 1 

----------

CAPA 8 CA
----------

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
   

22. 

FULL:12

----------

APA 9 CAPA
----------

0,000 0,9
50

0,000 0,9
50

0,000 0,9
50

0,000 0,9
50

0,000 0,9
51

0,000 0,9
51

0,000 0,9
51

0,000 0,9
51

0,000 0,9
51

0,000 0,9
51

0,000 0,9
52

0,000 0,9
52

0,000 0,9
52

0,000 0,9
52

0,000 0,9
52

0,000 0,9
53

0,000 0,9
53

0,000 0,9
53

0,000 0,9
53

0,000 0,9
53

0,000 0,9
54

0,000 0,9
54

0,000 0,9
54

0,000 0,9
54

23

2 

-------- 

A 10 
-------- 

952
027
952
046
952
065
952
084
952
103
952
122
952
141
952
160
952
179
952
198
952
217
952
236
952
255
952
274
952
293
952
312
952
331
952
350
952
369
952
388
952
407
952
426
952
445
952
464

3 



 

 

 

 
TITOL
SUBTI
FITXE
NOM D

 

-----

PK 
-----

 

574
 
576
 
578
 
580
 
582
 
584
 
586
 
588
 
590
 
592
 
594
 
596
 
598
 
600
 
602
 
604
 
606
 
608
 
610
 
612
 
614
 
616
 
618
 
620
 

L : al
ITOL : al
ER *.MMM
DEL FITXE

----------

CAPA
----------

0,0 0,2
12

60,0 0,2
12

0,0 0,2
12

0,0 0,2
12

0,0 0,2
12

0,0 0,2
12

60,0 0,2
12

0,0 0,2
12

0,0 0,2
12

0,0 0,2
12

0,0 0,2
12

60,0 0,2
12

0,0 0,2
12

0,0 0,2
12

0,0 0,2
12

0,0 0,2
12

60,0 0,2
12

0,0 0,2
12

0,0 0,2
12

0,0 0,2
12

0,0 0,2
12

60,0 0,2
13

0,0 0,2
13

0,0 0,2
13

lternativ
lternativ
M --->: c
ER D'OCUP

---------

A 1 CAPA 2
---------

211 0,579
215 3336
211 0,579
219 3348
211 0,579
223 3359
211 0,579
227 3371
211 0,579
232 3383
211 0,579
236 3394
211 0,579
240 3406
211 0,579
244 3417
211 0,579
249 3429
211 0,579
253 3440
211 0,579
257 3452
211 0,579
261 3464
211 0,579
265 3475
211 0,579
270 3487
211 0,579
274 3498
211 0,579
278 3510
211 0,579
282 3522
211 0,579
286 3533
211 0,579
291 3545
211 0,579
295 3556
211 0,579
299 3568
211 0,579
303 3579
211 0,579
308 3591
211 0,579
312 3603

 
AMIDA

va 1 
va 1 
c:\trazad
PACIO: al

---------

 CAPA 3 C
---------

9 0,676 
6 3893  
9 0,676 
8 3907  
9 0,676 
9 3920  
9 0,676 
1 3934  
9 0,676 
3 3947  
9 0,676 
4 3961  
9 0,676 
6 3974  
9 0,676 
7 3988  
9 0,676 
9 4001  
9 0,676 
0 4015  
9 0,676 
2 4028  
9 0,676 
4 4042  
9 0,676 
5 4055  
9 0,676 
7 4069  
9 0,676 
8 4082  
9 0,676 
0 4096  
9 0,676 
2 4109  
9 0,676 
3 4123  
9 0,676 
5 4137  
9 0,676 
6 4150  
9 0,676 
8 4164  
9 0,676 
9 4177  
9 0,676 
1 4191  
9 0,676 
3 4204  

V

A

AMENT DE

do\alterna
lternativ

---------
VOLU

APA 4 CAP
---------

0,000 1,
11

0,000 1,
11

0,000 1,
11

0,000 1,
11

0,000 1,
11

0,000 1,
11

0,000 1,
11

0,000 1,
11

0,000 1,
11

0,000 1,
11

0,000 1,
11

0,000 1,
11

0,000 1,
11

0,000 1,
11

0,000 1,
11

0,000 1,
11

0,000 1,
11

0,000 1,
11

0,000 1,
12

0,000 1,
12

0,000 1,
12

0,000 1,
12

0,000 1,
12

0,000 1,
12

Variant de M

Annex núm. 9

E FERMS

ativa 1\a
va 1 

---------
UM (M3) 
PA 5 CAPA
---------

963 0,09
1321 51
963 0,09
1360 52
963 0,09
1399 52
963 0,09
1438 52
963 0,09
1478 52
963 0,09
1517 52
963 0,09
1556 52
963 0,09
1596 53
963 0,09
1635 53
963 0,09
1674 53
963 0,09
1713 53
963 0,09
1753 53
963 0,09
1792 54
963 0,09
1831 54
963 0,09
1870 54
963 0,09
1910 54
963 0,09
1949 54
963 0,09
1988 54
963 0,09
2027 55
963 0,09
2067 55
963 0,09
2106 55
963 0,09
2145 55
963 0,09
2184 55
963 0,09
2224 56

ollerussa. L‐

9:  Ferms i Pa

S 

alternati

----------

6 CAPA 7 
----------

90 0,232
18 1336
90 0,232
20 1341
90 0,232
22 1346
90 0,232
24 1350
90 0,232
26 1355
90 0,232
27 1360
90 0,232
29 1364
90 0,232
31 1369
90 0,232
33 1373
90 0,232
35 1378
90 0,232
36 1383
90 0,232
38 1387
90 0,232
40 1392
90 0,232
42 1397
90 0,232
44 1401
90 0,232
45 1406
90 0,232
47 1411
90 0,232
49 1415
90 0,232
51 1420
90 0,232
53 1424
90 0,232
54 1429
90 0,232
56 1434
90 0,232
58 1438
90 0,232
60 1443

200 i LP‐332

aviments. 

iva 1 

----------

CAPA 8 CA
----------

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
   

22. 

FULL:13

----------

APA 9 CAPA
----------

0,000 0,9
54

0,000 0,9
55

0,000 0,9
55

0,000 0,9
55

0,000 0,9
55

0,000 0,9
55

0,000 0,9
55

0,000 0,9
56

0,000 0,9
56

0,000 0,9
56

0,000 0,9
56

0,000 0,9
56

0,000 0,9
57

0,000 0,9
57

0,000 0,9
57

0,000 0,9
57

0,000 0,9
57

0,000 0,9
58

0,000 0,9
58

0,000 0,9
58

0,000 0,9
58

0,000 0,9
58

0,000 0,9
59

0,000 0,9
59

24

3 

-------- 

A 10 
-------- 

952
484
952
503
952
522
952
541
952
560
952
579
952
598
952
617
952
636
952
655
952
674
952
693
952
712
952
731
952
750
952
769
952
788
952
807
952
826
952
845
952
864
952
883
952
902
952
921

4 



 

 

 

 
TITOL
SUBTI
FITXE
NOM D

 

-----

PK 
-----

 

622
 
624
 
626
 
628
 
630
 
632
 
634
 
636
 
638
 
640
 
642
 
644
 
646
 
648
 
650
 
652
 
654
 
656
 
658
 
660
 
662
 
664
 
666
 
668
 

L : al
ITOL : al
ER *.MMM
DEL FITXE

----------

CAPA
----------

0,0 0,2
13

0,0 0,2
13

60,0 0,2
13

0,0 0,2
13

0,0 0,2
13

0,0 0,2
13

0,0 0,2
13

60,0 0,2
13

0,0 0,2
13

0,0 0,2
13

0,0 0,2
13

0,0 0,2
13

60,0 0,2
13

0,0 0,2
13

0,0 0,2
13

0,0 0,2
13

0,0 0,2
13

60,0 0,2
13

0,0 0,2
13

0,0 0,2
13

0,0 0,2
14

0,0 0,2
14

60,0 0,2
14

0,0 0,2
14

lternativ
lternativ
M --->: c
ER D'OCUP

---------

A 1 CAPA 2
---------

211 0,579
316 3614
211 0,579
320 3626
211 0,579
324 3637
211 0,579
329 3649
211 0,579
333 3661
211 0,579
337 3672
211 0,579
341 3684
211 0,579
346 3695
211 0,579
350 3707
211 0,579
354 3718
211 0,579
358 3730
211 0,579
362 3742
211 0,579
367 3753
211 0,579
371 3765
211 0,579
375 3776
211 0,579
379 3788
211 0,579
384 3800
211 0,579
388 3811
211 0,579
392 3823
211 0,579
396 3834
211 0,579
400 3846
211 0,579
405 3857
211 0,579
409 3869
211 0,579
413 3881

 
AMIDA

va 1 
va 1 
c:\trazad
PACIO: al

---------

 CAPA 3 C
---------

9 0,676 
4 4218  
9 0,676 
6 4231  
9 0,676 
7 4245  
9 0,676 
9 4258  
9 0,676 
1 4272  
9 0,676 
2 4285  
9 0,676 
4 4299  
9 0,676 
5 4312  
9 0,676 
7 4326  
9 0,676 
8 4339  
9 0,676 
0 4353  
9 0,676 
2 4366  
9 0,676 
3 4380  
9 0,676 
5 4393  
9 0,676 
6 4407  
9 0,676 
8 4420  
9 0,676 
0 4434  
9 0,676 
1 4447  
9 0,676 
3 4461  
9 0,676 
4 4474  
9 0,676 
6 4488  
9 0,676 
7 4502  
9 0,676 
9 4515  
9 0,676 
1 4529  

V

A

AMENT DE

do\alterna
lternativ

---------
VOLU

APA 4 CAP
---------

0,000 1,
12

0,000 1,
12

0,000 1,
12

0,000 1,
12

0,000 1,
12

0,000 1,
12

0,000 1,
12

0,000 1,
12

0,000 1,
12

0,000 1,
12

0,000 1,
12

0,000 1,
12

0,000 1,
12

0,000 1,
12

0,000 1,
12

0,000 1,
12

0,000 1,
12

0,000 1,
12

0,000 1,
12

0,000 1,
13

0,000 1,
13

0,000 1,
13

0,000 1,
13

0,000 1,
13

Variant de M

Annex núm. 9

E FERMS

ativa 1\a
va 1 

---------
UM (M3) 
PA 5 CAPA 
---------

963 0,09
2263 56
965 0,09
2302 56
967 0,09
2342 56
967 0,09
2381 56
967 0,09
2420 56
967 0,09
2460 57
967 0,09
2499 57
967 0,09
2538 57
967 0,09
2578 57
967 0,09
2617 57
966 0,09
2656 58
967 0,09
2696 58
967 0,09
2735 58
967 0,09
2774 58
966 0,09
2814 58
967 0,09
2853 58
967 0,09
2892 59
967 0,09
2932 59
967 0,09
2971 59
967 0,09
3010 59
966 0,09
3050 59
967 0,09
3089 59
967 0,09
3128 60
967 0,09
3168 60

ollerussa. L‐

9:  Ferms i Pa

S 

alternati

----------

6 CAPA 7 
----------

90 0,232
62 1448
90 0,232
63 1452
90 0,232
65 1457
90 0,232
67 1462
90 0,232
69 1466
90 0,232
71 1471
90 0,232
72 1476
90 0,232
74 1480
90 0,232
76 1485
90 0,232
78 1489
90 0,232
80 1494
90 0,232
81 1499
90 0,232
83 1503
90 0,232
85 1508
90 0,232
87 1513
90 0,232
89 1517
90 0,232
90 1522
90 0,232
92 1527
90 0,232
94 1531
90 0,232
96 1536
90 0,232
98 1540
90 0,232
99 1545
90 0,232
01 1550
90 0,232
03 1554

200 i LP‐332

aviments. 

iva 1 

----------

CAPA 8 CA
----------

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
   

22. 

FULL:14

----------

APA 9 CAPA
----------

0,000 0,9
59

0,000 0,9
59

0,000 0,9
59

0,000 0,9
59

0,000 0,9
60

0,000 0,9
60

0,000 0,9
60

0,000 0,9
60

0,000 0,9
60

0,000 0,9
61

0,000 0,9
61

0,000 0,9
61

0,000 0,9
61

0,000 0,9
61

0,000 0,9
62

0,000 0,9
62

0,000 0,9
62

0,000 0,9
62

0,000 0,9
62

0,000 0,9
63

0,000 0,9
63

0,000 0,9
63

0,000 0,9
63

0,000 0,9
63

25

4 

-------- 

A 10 
-------- 

952
940
952
960
952
979
952
998
952
017
952
036
952
055
952
074
952
093
952
112
952
131
952
150
952
169
952
188
952
207
952
226
952
245
952
264
952
283
952
302
952
321
952
340
952
359
952
378

5 



 

 

 

 
TITOL
SUBTI
FITXE
NOM D

 

-----

PK 
-----

 

670
 
672
 
674
 
676
 
678
 
680
 
682
 
684
 
686
 
688
 
690
 
692
 
694
 
696
 
698
 
700
 
702
 
704
 
706
 
708
 
710
 
712
 
714
 
716
 

L : al
ITOL : al
ER *.MMM
DEL FITXE

----------

CAPA
----------

0,0 0,2
14

0,0 0,2
14

0,0 0,2
14

60,0 0,2
14

0,0 0,2
14

0,0 0,2
14

0,0 0,2
14

0,0 0,2
14

60,0 0,2
14

0,0 0,2
14

0,0 0,2
14

0,0 0,2
14

0,0 0,2
14

60,0 0,2
14

0,0 0,2
14

0,0 0,2
14

0,0 0,2
14

0,0 0,2
14

60,0 0,2
14

0,0 0,2
14

0,0 0,2
15

0,0 0,2
15

0,0 0,2
15

60,0 0,2
15

lternativ
lternativ
M --->: c
ER D'OCUP

---------

A 1 CAPA 2
---------

211 0,579
417 3892
211 0,579
421 3904
211 0,579
426 3915
211 0,579
430 3927
211 0,579
434 3939
211 0,579
438 3950
211 0,579
443 3962
211 0,579
447 3973
211 0,579
451 3985
211 0,579
455 3996
211 0,579
459 4008
211 0,579
464 4020
211 0,579
468 4031
211 0,579
472 4043
211 0,579
476 4054
211 0,579
481 4066
211 0,579
485 4078
211 0,579
489 4089
211 0,579
493 4101
211 0,579
497 4112
211 0,579
502 4124
211 0,579
506 4135
211 0,579
510 4147
211 0,579
514 4159

 
AMIDA

va 1 
va 1 
c:\trazad
PACIO: al

---------

 CAPA 3 C
---------

9 0,676 
2 4542  
9 0,676 
4 4556  
9 0,676 
5 4569  
9 0,676 
7 4583  
9 0,676 
9 4596  
9 0,676 
0 4610  
9 0,676 
2 4623  
9 0,676 
3 4637  
9 0,676 
5 4650  
9 0,676 
6 4664  
9 0,676 
8 4677  
9 0,676 
0 4691  
9 0,676 
1 4704  
9 0,676 
3 4718  
9 0,676 
4 4731  
9 0,676 
6 4745  
9 0,676 
8 4758  
9 0,676 
9 4772  
9 0,676 
1 4785  
9 0,676 
2 4799  
9 0,676 
4 4812  
9 0,676 
5 4826  
9 0,676 
7 4839  
9 0,676 
9 4853  

V

A

AMENT DE

do\alterna
lternativ

---------
VOLU

APA 4 CAP
---------

0,000 1,
13

0,000 1,
13

0,000 1,
13

0,000 1,
13

0,000 1,
13

0,000 1,
13

0,000 1,
13

0,000 1,
13

0,000 1,
13

0,000 1,
13

0,000 1,
13

0,000 1,
13

0,000 1,
13

0,000 1,
13

0,000 1,
13

0,000 1,
13

0,000 1,
13

0,000 1,
13

0,000 1,
13

0,000 1,
13

0,000 1,
13

0,000 1,
14

0,000 1,
14

0,000 1,
14

Variant de M

Annex núm. 9

E FERMS

ativa 1\a
va 1 

---------
UM (M3) 
PA 5 CAPA 
---------

966 0,09
3207 60
966 0,09
3246 60
966 0,09
3286 60
967 0,09
3325 61
967 0,09
3364 61
967 0,09
3404 61
966 0,09
3443 61
967 0,09
3482 61
967 0,09
3522 61
967 0,09
3561 62
967 0,09
3600 62
967 0,09
3640 62
966 0,09
3679 62
967 0,09
3718 62
967 0,09
3758 63
967 0,09
3797 63
966 0,09
3836 63
967 0,09
3876 63
967 0,09
3915 63
966 0,09
3954 63
965 0,09
3993 64
963 0,09
4033 64
963 0,09
4072 64
963 0,09
4111 64

ollerussa. L‐

9:  Ferms i Pa

S 

alternati

----------

6 CAPA 7 
----------

90 0,232
05 1559
90 0,232
07 1564
90 0,232
08 1568
90 0,232
10 1573
90 0,232
12 1578
90 0,232
14 1582
90 0,232
16 1587
90 0,232
17 1592
90 0,232
19 1596
90 0,232
21 1601
90 0,232
23 1605
90 0,232
25 1610
90 0,232
26 1615
90 0,232
28 1619
90 0,232
30 1624
90 0,232
32 1629
90 0,232
34 1633
90 0,232
35 1638
90 0,232
37 1643
90 0,232
39 1647
90 0,232
41 1652
90 0,232
43 1656
90 0,232
44 1661
90 0,232
46 1666

200 i LP‐332

aviments. 

iva 1 

----------

CAPA 8 CA
----------

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
   

22. 

FULL:15

----------

APA 9 CAPA
----------

0,000 0,9
63

0,000 0,9
64

0,000 0,9
64

0,000 0,9
64

0,000 0,9
64

0,000 0,9
64

0,000 0,9
65

0,000 0,9
65

0,000 0,9
65

0,000 0,9
65

0,000 0,9
65

0,000 0,9
66

0,000 0,9
66

0,000 0,9
66

0,000 0,9
66

0,000 0,9
66

0,000 0,9
67

0,000 0,9
67

0,000 0,9
67

0,000 0,9
67

0,000 0,9
67

0,000 0,9
67

0,000 0,9
68

0,000 0,9
68

26

5 

-------- 

A 10 
-------- 

952
397
952
416
952
436
952
455
952
474
952
493
952
512
952
531
952
550
952
569
952
588
952
607
952
626
952
645
952
664
952
683
952
702
952
721
952
740
952
759
952
778
952
797
952
816
952
835

6 



 

 

 

 
TITOL
SUBTI
FITXE
NOM D

 

-----

PK 
-----

 

718
 
720
 
722
 
724
 
726
 
728
 
730
 
732
 
734
 
736
 
738
 
740
 
742
 
744
 
746
 
748
 
750
 
752
 
754
 
756
 
758
 
760
 
762
 
764
 

L : al
ITOL : al
ER *.MMM
DEL FITXE

----------

CAPA
----------

0,0 0,2
15

0,0 0,2
15

0,0 0,2
15

0,0 0,2
15

60,0 0,2
15

0,0 0,2
15

0,0 0,2
15

0,0 0,2
15

0,0 0,2
15

60,0 0,2
15

0,0 0,2
15

0,0 0,2
15

0,0 0,2
15

0,0 0,2
15

60,0 0,2
15

0,0 0,2
15

0,0 0,2
15

0,0 0,2
15

0,0 0,2
15

60,0 0,2
15

0,0 0,2
16

0,0 0,2
16

0,0 0,2
16

0,0 0,2
16

lternativ
lternativ
M --->: c
ER D'OCUP

---------

A 1 CAPA 2
---------

211 0,579
518 4170
211 0,579
523 4182
211 0,579
527 4193
211 0,579
531 4205
211 0,579
535 4217
211 0,579
540 4228
211 0,579
544 4240
211 0,579
548 4251
211 0,579
552 4263
211 0,579
556 4274
211 0,579
561 4286
211 0,579
565 4298
211 0,579
569 4309
211 0,579
573 4321
211 0,579
578 4332
211 0,579
582 4344
211 0,579
586 4356
211 0,579
590 4367
211 0,579
594 4379
211 0,579
599 4390
211 0,579
603 4402
211 0,579
607 4413
211 0,579
611 4425
211 0,579
615 4437

 
AMIDA

va 1 
va 1 
c:\trazad
PACIO: al

---------

 CAPA 3 C
---------

9 0,676 
0 4866  
9 0,676 
2 4880  
9 0,676 
3 4894  
9 0,676 
5 4907  
9 0,676 
7 4921  
9 0,676 
8 4934  
9 0,676 
0 4948  
9 0,676 
1 4961  
9 0,676 
3 4975  
9 0,676 
4 4988  
9 0,676 
6 5002  
9 0,676 
8 5015  
9 0,676 
9 5029  
9 0,676 
1 5042  
9 0,676 
2 5056  
9 0,676 
4 5069  
9 0,676 
6 5083  
9 0,676 
7 5096  
9 0,676 
9 5110  
9 0,676 
0 5123  
9 0,676 
2 5137  
9 0,676 
3 5150  
9 0,676 
5 5164  
9 0,676 
7 5177  

V

A

AMENT DE

do\alterna
lternativ

---------
VOLU

APA 4 CAP
---------

0,000 1,
14

0,000 1,
14

0,000 1,
14

0,000 1,
14

0,000 1,
14

0,000 1,
14

0,000 1,
14

0,000 1,
14

0,000 1,
14

0,000 1,
14

0,000 1,
14

0,000 1,
14

0,000 1,
14

0,000 1,
14

0,000 1,
14

0,000 1,
14

0,000 1,
14

0,000 1,
14

0,000 1,
14

0,000 1,
14

0,000 1,
14

0,000 1,
14

0,000 1,
15

0,000 1,
15

Variant de M

Annex núm. 9

E FERMS

ativa 1\a
va 1 

---------
UM (M3) 
PA 5 CAPA 
---------

963 0,09
4151 64
963 0,09
4190 65
963 0,09
4229 65
963 0,09
4268 65
963 0,09
4308 65
963 0,09
4347 65
963 0,09
4386 65
963 0,09
4425 66
963 0,09
4465 66
963 0,09
4504 66
965 0,09
4543 66
967 0,09
4583 66
966 0,09
4622 67
966 0,09
4661 67
967 0,09
4700 67
967 0,09
4740 67
966 0,09
4779 67
966 0,09
4818 67
967 0,09
4858 68
967 0,09
4897 68
967 0,09
4936 68
967 0,09
4976 68
966 0,09
5015 68
967 0,09
5054 68

ollerussa. L‐

9:  Ferms i Pa

S 

alternati

----------

6 CAPA 7 
----------

90 0,232
48 1670
90 0,232
50 1675
90 0,232
52 1680
90 0,232
53 1684
90 0,232
55 1689
90 0,232
57 1694
90 0,232
59 1698
90 0,232
61 1703
90 0,232
62 1708
90 0,232
64 1712
90 0,232
66 1717
90 0,232
68 1721
90 0,232
70 1726
90 0,232
71 1731
90 0,232
73 1735
90 0,232
75 1740
90 0,232
77 1745
90 0,232
79 1749
90 0,232
80 1754
90 0,232
82 1759
90 0,232
84 1763
90 0,232
86 1768
90 0,232
88 1772
90 0,232
89 1777

200 i LP‐332

aviments. 

iva 1 

----------

CAPA 8 CA
----------

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
   

22. 

FULL:16

----------

APA 9 CAPA
----------

0,000 0,9
68

0,000 0,9
68

0,000 0,9
68

0,000 0,9
69

0,000 0,9
69

0,000 0,9
69

0,000 0,9
69

0,000 0,9
69

0,000 0,9
70

0,000 0,9
70

0,000 0,9
70

0,000 0,9
70

0,000 0,9
70

0,000 0,9
71

0,000 0,9
71

0,000 0,9
71

0,000 0,9
71

0,000 0,9
71

0,000 0,9
71

0,000 0,9
72

0,000 0,9
72

0,000 0,9
72

0,000 0,9
72

0,000 0,9
72

27

6 

-------- 

A 10 
-------- 

952
854
952
873
952
892
952
912
952
931
952
950
952
969
952
988
952
007
952
026
952
045
952
064
952
083
952
102
952
121
952
140
952
159
952
178
952
197
952
216
952
235
952
254
952
273
952
292

7 



 

 

 

 
TITOL
SUBTI
FITXE
NOM D

 

-----

PK 
-----

 

766
 
768
 
770
 
772
 
774
 
776
 
778
 
780
 
782
 
784
 
786
 
788
 
790
 
792
 
794
 
796
 
798
 
800
 
802
 
804
 
806
 
808
 
810
 
812
 

L : al
ITOL : al
ER *.MMM
DEL FITXE

----------

CAPA
----------

60,0 0,2
16

0,0 0,2
16

0,0 0,2
16

0,0 0,2
16

0,0 0,2
16

60,0 0,2
16

0,0 0,2
16

0,0 0,2
16

0,0 0,2
16

0,0 0,2
16

60,0 0,2
16

0,0 0,2
16

0,0 0,2
16

0,0 0,2
16

0,0 0,2
16

60,0 0,2
16

0,0 0,2
16

0,0 0,2
16

0,0 0,2
16

0,0 0,2
17

60,0 0,2
17

0,0 0,2
17

0,0 0,2
17

0,0 0,2
17

lternativ
lternativ
M --->: c
ER D'OCUP

---------

A 1 CAPA 2
---------

211 0,579
620 4448
211 0,579
624 4460
211 0,579
628 4471
211 0,579
632 4483
211 0,579
637 4495
211 0,579
641 4506
211 0,579
645 4518
211 0,579
649 4529
211 0,579
653 4541
211 0,579
658 4553
211 0,579
662 4564
211 0,579
666 4576
211 0,579
670 4587
211 0,579
675 4599
211 0,579
679 4610
211 0,579
683 4622
211 0,579
687 4634
211 0,579
691 4645
211 0,579
696 4657
211 0,579
700 4668
211 0,579
704 4680
211 0,579
708 4692
211 0,579
713 4703
211 0,579
717 4715

 
AMIDA

va 1 
va 1 
c:\trazad
PACIO: al

---------

 CAPA 3 C
---------

9 0,676 
8 5191  
9 0,676 
0 5204  
9 0,676 
1 5218  
9 0,676 
3 5231  
9 0,676 
5 5245  
9 0,676 
6 5259  
9 0,676 
8 5272  
9 0,676 
9 5286  
9 0,676 
1 5299  
9 0,676 
3 5313  
9 0,676 
4 5326  
9 0,676 
6 5340  
9 0,676 
7 5353  
9 0,676 
9 5367  
9 0,676 
0 5380  
9 0,676 
2 5394  
9 0,676 
4 5407  
9 0,676 
5 5421  
9 0,676 
7 5434  
9 0,676 
8 5448  
9 0,676 
0 5461  
9 0,676 
2 5475  
9 0,676 
3 5488  
9 0,676 
5 5502  

V

A

AMENT DE

do\alterna
lternativ

---------
VOLU

APA 4 CAP
---------

0,000 1,
15

0,000 1,
15

0,000 1,
15

0,000 1,
15

0,000 1,
15

0,000 1,
15

0,000 1,
15

0,000 1,
15

0,000 1,
15

0,000 1,
15

0,000 1,
15

0,000 1,
15

0,000 1,
15

0,000 1,
15

0,000 1,
15

0,000 1,
15

0,000 1,
15

0,000 1,
15

0,000 1,
15

0,000 1,
15

0,000 1,
15

0,000 1,
15

0,000 1,
15

0,000 1,
15

Variant de M

Annex núm. 9

E FERMS

ativa 1\a
va 1 

---------
UM (M3) 
PA 5 CAPA
---------

965 0,09
5094 69
963 0,09
5133 69
963 0,09
5172 69
963 0,09
5212 69
963 0,09
5251 69
963 0,09
5290 70
963 0,09
5329 70
963 0,09
5369 70
963 0,09
5408 70
963 0,09
5447 70
963 0,09
5486 70
963 0,09
5526 71
963 0,09
5565 71
963 0,09
5604 71
963 0,09
5643 71
963 0,09
5683 71
963 0,09
5722 72
963 0,09
5761 72
963 0,09
5800 72
964 0,09
5840 72
966 0,09
5879 72
967 0,09
5918 72
967 0,09
5958 73
966 0,09
5997 73

ollerussa. L‐

9:  Ferms i Pa

S 

alternati

----------

6 CAPA 7 
----------

90 0,232
91 1782
90 0,232
93 1786
90 0,232
95 1791
90 0,232
97 1796
90 0,232
98 1800
90 0,232
00 1805
90 0,232
02 1810
90 0,232
04 1814
90 0,232
06 1819
90 0,232
07 1824
90 0,232
09 1828
90 0,232
11 1833
90 0,232
13 1837
90 0,232
15 1842
90 0,232
16 1847
90 0,232
18 1851
90 0,232
20 1856
90 0,232
22 1861
90 0,232
24 1865
90 0,232
25 1870
90 0,232
27 1875
90 0,232
29 1879
90 0,232
31 1884
90 0,232
33 1888

200 i LP‐332

aviments. 

iva 1 

----------

CAPA 8 CA
----------

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
   

22. 

FULL:17

----------

APA 9 CAPA
----------

0,000 0,9
73

0,000 0,9
73

0,000 0,9
73

0,000 0,9
73

0,000 0,9
73

0,000 0,9
74

0,000 0,9
74

0,000 0,9
74

0,000 0,9
74

0,000 0,9
74

0,000 0,9
75

0,000 0,9
75

0,000 0,9
75

0,000 0,9
75

0,000 0,9
75

0,000 0,9
75

0,000 0,9
76

0,000 0,9
76

0,000 0,9
76

0,000 0,9
76

0,000 0,9
76

0,000 0,9
77

0,000 0,9
77

0,000 0,9
77

28

7 

-------- 

A 10 
-------- 

952
311
952
330
952
349
952
368
952
388
952
407
952
426
952
445
952
464
952
483
952
502
952
521
952
540
952
559
952
578
952
597
952
616
952
635
952
654
952
673
952
692
952
711
952
730
952
749

8 



 

 

 

 
TITOL
SUBTI
FITXE
NOM D

 

-----

PK 
-----

 

814
 
816
 
818
 
820
 
822
 
824
 
826
 
828
 
830
 
832
 
834
 
836
 
838
 
840
 
842
 
844
 
846

-----
TOTAL

L : al
ITOL : al
ER *.MMM
DEL FITXE

----------

CAPA
----------

0,0 0,2
17

60,0 0,2
17

0,0 0,2
17

0,0 0,2
17

0,0 0,2
17

0,0 0,2
17

60,0 0,2
17

0,0 0,2
17

0,0 0,2
17

0,0 0,2
17

0,0 0,2
17

60,0 0,2
17

0,0 0,2
17

0,0 0,2
17

0,0 0,2
17

0,0 0,2
17

60,0 0,2
----------
L : 17

lternativ
lternativ
M --->: c
ER D'OCUP

---------

A 1 CAPA 2
---------

211 0,579
721 4726
211 0,579
725 4738
211 0,579
729 4749
211 0,579
734 4761
211 0,579
738 4773
211 0,579
742 4784
211 0,579
746 4796
211 0,579
750 4807
211 0,579
755 4819
211 0,579
759 4831
211 0,579
763 4842
211 0,579
767 4854
211 0,579
772 4865
211 0,579
776 4877
211 0,579
780 4888
211 0,579
784 4900
211 0,579
---------
84 4900

 
AMIDA

va 1 
va 1 
c:\trazad
PACIO: al

---------

 CAPA 3 C
---------

9 0,676 
6 5515  
9 0,676 
8 5529  
9 0,676 
9 5542  
9 0,676 
1 5556  
9 0,676 
3 5569  
9 0,676 
4 5583  
9 0,676 
6 5596  
9 0,676 
7 5610  
9 0,676 
9 5624  
9 0,676 
1 5637  
9 0,676 
2 5651  
9 0,676 
4 5664  
9 0,676 
5 5678  
9 0,676 
7 5691  
9 0,676 
8 5705  
9 0,676 
0 5718  
9 0,676 
---------
 5718 

V

A

AMENT DE

do\alterna
lternativ

---------
VOLU

APA 4 CAP
---------

0,000 1,
16

0,000 1,
16

0,000 1,
16

0,000 1,
16

0,000 1,
16

0,000 1,
16

0,000 1,
16

0,000 1,
16

0,000 1,
16

0,000 1,
16

0,000 1,
16

0,000 1,
16

0,000 1,
16

0,000 1,
16

0,000 1,
16

0,000 1,
16

0,000 1,
---------

16

Variant de M

Annex núm. 9

E FERMS

ativa 1\a
va 1 

---------
UM (M3) 
PA 5 CAPA 
---------

967 0,09
6036 73
967 0,09
6076 73
967 0,09
6115 73
966 0,09
6154 74
967 0,09
6194 74
967 0,09
6233 74
967 0,09
6272 74
966 0,09
6312 74
967 0,09
6351 74
967 0,09
6390 75
967 0,09
6430 75
967 0,09
6469 75
967 0,09
6508 75
967 0,09
6548 75
967 0,09
6587 76
967 0,09
6626 76
967 0,09
---------
6626 76

ollerussa. L‐

9:  Ferms i Pa

S 

alternati

----------

6 CAPA 7 
----------

90 0,232
34 1893
90 0,232
36 1898
90 0,232
38 1902
90 0,232
40 1907
90 0,232
42 1912
90 0,232
43 1916
90 0,232
45 1921
90 0,232
47 1926
90 0,232
49 1930
90 0,232
51 1935
90 0,232
52 1940
90 0,232
54 1944
90 0,232
56 1949
90 0,232
58 1953
90 0,232
60 1958
90 0,232
61 1963
90 0,232
----------
61 1963

200 i LP‐332

aviments. 

iva 1 

----------

CAPA 8 CA
----------

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
 

0,000 0
----------

22. 

FULL:18

----------

APA 9 CAPA
----------

0,000 0,9
77

0,000 0,9
77

0,000 0,9
78

0,000 0,9
78

0,000 0,9
78

0,000 0,9
78

0,000 0,9
78

0,000 0,9
79

0,000 0,9
79

0,000 0,9
79

0,000 0,9
79

0,000 0,9
79

0,000 0,9
79

0,000 0,9
80

0,000 0,9
80

0,000 0,9
80

0,000 0,9
----------

80

29

8 

-------- 

A 10 
-------- 

952
768
952
787
952
806
952
825
952
844
952
864
952
883
952
902
952
921
952
940
952
959
952
978
952
997
952
016
952
035
952
054
952
-------- 
054 

9 



 

 

 

 
TITOL
SUBTI
FITXE
NOM D

 
RESUM

L : al
ITOL : al
ER *.MMM
DEL FITXE

M DE L'AM

 
A

lternativ
lternativ
M --->: c
ER D'OCUP

MIDAMENT 

AMIDAME

va 1 
va 1 
c:\trazad
PACIO: al

(VOLUM (

V

A

ENT DE F

do\alterna
lternativ

M3)) 

Variant de Mo

Annex núm. 9

FERMS 

ativa 1\a
va 1 

ollerussa. L‐2

9:  Ferms i Pa

alternati

200 i LP‐3322

aviments. 

iva 1 

2. 

FULL:19

30 

9



 

 

 

CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP

 

 

 

 

 

 

PA 1 
PA 2 
PA 3 
PA 5 
PA 6 
PA 7 
PA 10 

1784 
4900 
5718 

16626 
761 

1963 
8054 

M2 PER R
M2 PER R
M2 PER R

Capa 
Capa 
Capa 
Zahor
Capa 
Capa 
Zahor

REG D'ADH
REG D'IMP
REG DE CU

de Rodad
Intermed
Base AC2

rras Arti
de Rodad
Intermed

rras Arti

HERENCIA
PRIMACIÓ
URAT

Variant de

Annex núm

dura BBTM
dia AC22b
22baseG (
ificiales
dura BBTM
dia AC22b
ificiales

: 1
:
:

e Mollerussa.

m. 9:  Ferms 

M 11B (M10
inS (S20)
G20)
 Z-25

M 11B (M10
inS (s20)
 Z-25 (Ar

146104,20
88068,82
90193,48

. L‐200 i LP‐3

i Paviments.

0) 
) 

0) (Arcén
) (Arcén)
rcén) 

0 m2 
2 m2 
8 m2 

31 

3322. 

. 

n)
) 



AMIDAMENT DE FERMS

FULL:3
TITOL : rotonda 1 
SUBTITOL : rotonda 1 
FITXER *.MMM --->: c:\trazado\rotonda 1\rotonda 1
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: rotonda 1 

-------------------------------------------------------------------------------------
VOLUM (M3) 

PK CAPA 1 CAPA 2 CAPA 3 CAPA 4 CAPA 5 CAPA 6 CAPA 7 CAPA 8 CAPA 9 CAPA 10
-------------------------------------------------------------------------------------

 

32 
 

 

0,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,967 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  4 12 14   39 2 5   19
20,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,967 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952

  8 23 27   79 4 9   38
40,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,967 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952

  13 35 41   118 5 14   57
60,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,965 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952

  17 46 54   157 7 19   76
80,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,963 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952

  21 58 68   197 9 23   95
100,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,963 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  25 70 81   236 11 28   114
120,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,963 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  30 81 95   275 13 32   133
140,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,963 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  34 93 108   314 14 37   152
160,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,963 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  38 104 122   354 16 42   171
180,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,963 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  42 116 135   393 18 46   190
200,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,963 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  46 127 149   432 20 51   209
220,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,963 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  51 139 162   471 22 56   228
240,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,963 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  55 151 176   511 23 60   248
260,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,963 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  59 162 189   550 25 65   267
280,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,963 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  63 174 203   589 27 70   286
300,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,963 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  67 185 216   628 29 74   305
320,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,963 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  72 197 230   668 31 79   324
340,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,963 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  76 209 243   707 32 84   343
360,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,963 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  80 220 257   746 34 88   362
380,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,963 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  84 232 270   785 36 93   381
400,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,963 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  89 243 284   825 38 97   400
420,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,963 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  93 255 297   864 40 102   419
440,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,963 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  97 266 311   903 41 107     438



AMIDAMENT DE FERMS

FULL:3
TITOL : rotonda 1 
SUBTITOL : rotonda 1 
FITXER *.MMM --->: c:\trazado\rotonda 1\rotonda 1
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: rotonda 1 

-------------------------------------------------------------------------------------
VOLUM (M3) 

PK CAPA 1 CAPA 2 CAPA 3 CAPA 4 CAPA 5 CAPA 6 CAPA 7 CAPA 8 CAPA 9 CAPA 10
-------------------------------------------------------------------------------------

460,0 0,211 
101 

0,211 
105 

0,211 

0,579 
278 

0,579 
290 

0,579 

0,676 
324 

0,676 
338 

0,676 

0,000 1,963
942

1,963
982

1,963

0,090
43

0,090
45

0,090

0,232
111

0,232
116

0,232

0,000 0,000 0,952
457

0,952
476

0,952

480,0 0,000 0,000 0,000 

500,0 0,000 0,000 0,000 

 

33 
 

  110 301 351   1021 47 121   495
520,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,963 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  114 313 365   1060 49 125   514
540,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,963 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  118 324 379   1099 50 130   533
560,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,963 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  122 336 392   1139 52 135   552
580,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,963 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  127 348 406   1178 54 139   571
600,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,963 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  131 359 419   1217 56 144   590
620,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,963 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  135 371 433   1257 58 148   609
640,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,965 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  139 382 446   1296 59 153   628
660,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,967 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  143 394 460   1335 61 158   647
680,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,967 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  148 405 473   1375 63 162   666
700,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,967 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  152 417 487   1414 65 167   685
720,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,967 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  156 429 500   1453 67 172   704
740,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,967 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  160 440 514   1493 68 176   724
760,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,966 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  165 452 527   1532 70 181   743
780,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,967 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  169 463 541   1571 72 186   762
800,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,966 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  173 475 554   1610 74 190   781
820,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,964 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  177 487 568   1650 76 195   800
840,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,963 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  181 498 581   1689 77 200   819
860,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,963 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  186 510 595   1728 79 204   838
880,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,963 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  190 521 608   1768 81 209   857
900,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,963 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  194 533 622   1807 83 213   876
920,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,963 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  198 544 635   1846 85 218     895



AMIDAMENT DE FERMS

FULL:3
TITOL : rotonda 1 
SUBTITOL : rotonda 1 
FITXER *.MMM --->: c:\trazado\rotonda 1\rotonda 1
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: rotonda 1 

-------------------------------------------------------------------------------------
VOLUM (M3) 

PK CAPA 1 CAPA 2 CAPA 3 CAPA 4 CAPA 5 CAPA 6 CAPA 7 CAPA 8 CAPA 9 CAPA 10
-------------------------------------------------------------------------------------

940,0 0,211 
202 

0,211 
207 

0,211 

0,579 
556 

0,579 
568 

0,579 

0,676 
649 

0,676 
662 

0,676 

0,000 1,963
1885
1,963
1925
1,963

0,090
86

0,090
88

0,090

0,232
223

0,232
227

0,232

0,000 0,000 0,952
914

0,952
933

0,952

960,0 0,000 0,000 0,000 

980,0 0,000 0,000 0,000 

 

34 
 

  211 579 676   1964 90 232   952
1000,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,963 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  215 591 689   2003 92 237   971
1020,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,966 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  219 602 703   2042 94 241   990
1040,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,966 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  224 614 716   2082 95 246   1009
1060,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,966 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  228 626 730   2121 97 251   1028
1080,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,966 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  232 637 743   2160 99 255   1047
1100,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,966 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  236 649 757   2200 101 260   1066
1120,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,967 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  240 660 771   2239 103 264   1085
1140,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,967 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952

------------------------------------------------------------------------------------- 
TOTAL : 240 660 771 2239 103 264 1085 



 

35 
 

AMIDAMENT DE FERMS 
 

 
TITOL : rotonda 1 
SUBTITOL : rotonda 1 
FITXER *.MMM --->: c:\trazado\rotonda 1\rotonda 1 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: rotonda 1 

 
RESUM DE L'AMIDAMENT (VOLUM (M3)) 

FULL:4 

 

CAPA 1 240  
CAPA 2 660  

CAPA 3 771  

CAPA 5 2239  

CAPA 6 103  

CAPA 7 264  

CAPA 10 1085  

 

M2 PER REG D'ADHERENCIA :  19680,74 m2 
M2 PER REG D'IMPRIMACIÓ : 10796,27 m2 
M2 PER REG DE CURAT : 12324,24 m2 



 

36 
 

AMIDAMENT DE FERMS 
 

 
TITOL : rotonda 2 
SUBTITOL : rotonda 2 
FITXER *.MMM --->: c:\trazado\rotonda 2\rotonda 2 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: rotonda 2 

FULL:1 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 
VOLUM (M3) 

PK CAPA 1 CAPA 2 CAPA 3 CAPA 4 CAPA 5 CAPA 6 CAPA 7 CAPA 8 CAPA 9 CAPA 10 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 

0,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,966 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  4 12 14   39 2 5   19
20,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,966 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952

  8 23 27   79 4 9   38
40,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,964 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952

  13 35 41   118 5 14   57
60,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,963 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952

  17 46 54   157 7 19   76
80,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,963 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952

  21 58 68   196 9 23   95
100,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,963 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  25 70 81   236 11 28   114
120,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,963 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  30 81 95   275 13 32   133
140,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,963 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  34 93 108   314 14 37   152
160,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,963 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  38 104 122   353 16 42   171
180,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,963 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  42 116 135   393 18 46   190
200,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,963 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  46 127 149   432 20 51   209
220,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,963 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  51 139 162   471 22 56   228
240,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,964 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  55 151 176   511 23 60   248
260,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,966 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  59 162 189   550 25 65   267
280,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,967 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952
  63 174 203   589 27 70   286
300,0 0,211 0,579 0,676 0,000 1,967 0,090 0,232 0,000 0,000 0,952

------------------------------------------------------------------------------------- 
TOTAL : 63 174 203 589 27 70 286 
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AMIDAMENT DE FERMS 
 

 
TITOL : rotonda 2 
SUBTITOL : rotonda 2 
FITXER *.MMM --->: c:\trazado\rotonda 2\rotonda 2 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: rotonda 2 

 
RESUM DE L'AMIDAMENT (VOLUM (M3)) 

FULL:2 

 

CAPA 1 63  
CAPA 2 174  

CAPA 3 203  

CAPA 5 589  

CAPA 6 27  

CAPA 7 70  

CAPA 10 286  

M2 PER REG D'ADHERENCIA :  5180,8 m2 
M2 PER REG D'IMPRIMACIÓ : 2842,6 m2 
M2 PER REG DE CURAT : 3244,2 m2 
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Isaac  Fco. Gimeno Sanz — ETSECCPB — UPC 2013/2014 

Variant de Mollerussa. L-200 i LP-3322. 

Annex núm. 10:  Reportatge fotogràfic. 

1. INTRODUCCIÓ. 

El present annex te per objectiu mostrar amb imatge algunes de les referències que es fan al 

llarg del projecte en quant a serveis afectats i emplaçaments de nusos o enllaços. A 

continuació es mostrarà un recull de fotografies fetes a camp, i al final de l’annex es facilita un 

plànol de les situacions d’aquestes fotografies. 

2. REPORTATGE FOTOGRÀFIC. 

Les fotografies s’exposen en ordre de Sud a Nord de la variant. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Vista de la L-200 des de la rotonda Nord de la Variant de Miralcamp. 

(Rotonda de connexió amb la variant del present projecte). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Vista de la direcció de la variant des de la Rotonda de connexió amb la L-200. 

En la figura 2 es poden observar els serveis afectats citats al corresponent annex: telefonia 

(afecció 201) i línia elèctrica (afecció 101). 
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Isaac  Fco. Gimeno Sanz — ETSECCPB — UPC 2013/2014 

Variant de Mollerussa. L-200 i LP-3322. 

Annex núm. 10:  Reportatge fotogràfic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Vista de la sèquia del Moll afectada per la 

modificació del camí de Miralcamp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Línia elèctrica de mitja tensió identificada a l’annex de serveis afectats (afecció 102). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Línia telefònica identificada a l’annex de serveis afectats (afecció 202). 
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Isaac  Fco. Gimeno Sanz — ETSECCPB — UPC 2013/2014 

Variant de Mollerussa. L-200 i LP-3322. 

Annex núm. 10:  Reportatge fotogràfic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Línia telefònica identificada a l’annex de serveis afectats (afecció 203). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Línia elèctrica de mitja tensió identificada a l’annex de serveis afectats (afecció 103). 

 

Els tres pals de formigó que es veuen a la figura 6 es troben afectats. El més proper al punt de 

vista, té el transformador aeri-terra i es troba afectat pel tronc de la variant. Els altres dos es 

troben afectats per la Rotonda 2. 
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Isaac  Fco. Gimeno Sanz — ETSECCPB — UPC 2013/2014 

Variant de Mollerussa. L-200 i LP-3322. 

Annex núm. 10:  Reportatge fotogràfic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.a: Sèquia del moll. Tram a desviar. 

Vista direcció Sud. 

Figura 8.b: Sèquia gran. Tram a desviar. 

Vista direcció Sud-Oest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Vista de l’emplaçament de la Rotonda 1 des de la banda nord del camí de Miralcamp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Vista de la carretera L-200 en direcció Oest (esquerre) i direcció Est (dreta). 
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Isaac  Fco. Gimeno Sanz — ETSECCPB — UPC 2013/2014 

Variant de Mollerussa. L-200 i LP-3322. 

Annex núm. 10:  Reportatge fotogràfic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Línia telefònica identificada a l’annex de serveis afectats (afecció 204). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Emplaçament de la Rotonda 2. Vista des del camí de Torregrossa a Fondarella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.a: Vista de la N-II. 

Vista direcció Est. 

Figura 13.b: Vista de la N-II. 

Vista direcció Oest. 
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Isaac  Fco. Gimeno Sanz — ETSECCPB — UPC 2013/2014 

Variant de Mollerussa. L-200 i LP-3322. 

Annex núm. 10:  Reportatge fotogràfic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Línia elèctrica de mitja tensió identificada a l’annex de serveis afectats (afecció 104). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Línia elèctrica de mitja tensió identificada a l’annex de serveis afectats (afecció 105). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.a: Línia elèctrica de mitja tensió 

identificada a l’annex de serveis afectats 

(afecció 106). 

Figura 16.b: Línia elèctrica d’alta tensió 

identificada a l’annex de serveis afectats 

(afecció 107). 
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Isaac  Fco. Gimeno Sanz — ETSECCPB — UPC 2013/2014 

Variant de Mollerussa. L-200 i LP-3322. 

Annex núm. 10:  Reportatge fotogràfic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.a: Línia telefònica identificada a 

l’annex de serveis afectats (afecció 205). 

Figura 17.b: Línia elèctrica de mitja tensió 

identificada a l’annex de serveis afectats 

(afecció 108). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.a: Línia elèctrica de mitja tensió 

identificada a l’annex de serveis afectats 

(afecció 109). 

Figura 18.b: Vista de la Sèquia Tercera del 

Canal d’Urgell. Actualment (24/09/2013) 

sense aigua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Emplaçament de la Rotonda 3. Vista des de la banda Est del camí del Cap de Terme. 

Connexió amb la LP-3322. 
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Isaac  Fco. Gimeno Sanz — ETSECCPB — UPC 2013/2014 

Variant de Mollerussa. L-200 i LP-3322. 

Annex núm. 10:  Reportatge fotogràfic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Línia telefònica identificada a l’annex de serveis afectats (afecció 206). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Vista de la LP-3322 en direcció Sud des de l’emplaçament de la Rotonda 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Vista del riu Corb al pas pel camí de Linyola. 
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Isaac  Fco. Gimeno Sanz — ETSECCPB — UPC 2013/2014 

Variant de Mollerussa. L-200 i LP-3322. 

Annex núm. 10:  Reportatge fotogràfic. 
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ANNEX NÚM. 11  

TIPOLOGIA	D’ESTRUCTURES.	



 
 

	

	

	

	

	

	



 
 

ÍNDEX.	

1.  INTRODUCCIÓ.  4 

2.  NORMATIVA.  4 

3.  OBRES	DE	FÀBRICA	PROJECTADES.  4 

	

	

	



 

 

Isaac

1. IN

L’Obj

estab

En el 

‐ 

‐ 

Els  d

“Plàn

2. N

Totes

super

EHE‐0

Proye

 

3. O

A la s

Cre

Via

Au

T

R



Aque

total 

secció

pretil

Amb 

estru

amb 

llosa 

el bo

c  Fco. Gimeno

NTRODU

ectiu  d’aque

blir la seva to

present cas 

Salvar acc

Garantir 

troba al s

etalls  de  le

nols”. 

NORMATI

s  les  tipolog

riors. Així do

08  de  formi

ecto de estru

OBRES	DE

següent taula

euament 

a de tren 

utovia A‐2 

Tercera 
Sèquia 

Riu Corb 

 Pas super

est pas  supe

de 20,00m m

ó transversa

ls laterals de

aquesta am

ctural  la  for

dos bigues 

de formigó 

mbeig latera

o Sanz — ETSE

CCIÓ.	

est  annex  és

opologia i jus

són necessà

cidents geog

la  funcional

seu pas, sens

s  obres  de 

IVA.	

ies d’estruct

oncs, les estr

gó  estructur

uctures de Ho

E	FÀBRICA

a s’exposen 

Tipo
Biga artesa
armat pr
Llosa po

alleugerida
Biga artesa
armat pr
Llosa po

alleugerida

T

rior sobre la 

rior es plant

mesurada en

al de la plata

e 0,60m d’am

mplada de  la 

rmada per u

prefabricade

armat de 10

al d’aigua en 

ECCPB —UPC 

s  establir  le

stificar‐la. 

àries per due

gràfics com é

itat d’infrae

se perjudicar

fàbrica  es  p

tures  són de

uctures hau

ral  i  la  de  p

ormigón. EC‐

A	PROJEC

les obres de 

ologia 
a de formigó 
refabricat. 
ostesada 
 de formigó.
a de formigó 
refabricat. 
ostesada 
 de formigó.

Taula 1: Obre

via del tren.

teja com un

ntre els eixos

forma està f

mplada a ban

secció  trans

n  tauler de 

es  tipus arte

0,80m d’amp

recta. 

 2013/2014

s  zones  on 

es raons princ

és el cas del R

estructures d

r la connectiv

podran  obse

e  formigó ar

ran de segui

ponts,  IAP‐20

‐2.”  I la norm

CTADES.

fàbrica proje

Llum/s 

20

. 
20+20+
15 = 7

10

. 
25+30+2

80

es de fàbrica

. 

a estructura

s dels recolza

formada per

nda i banda c

sversal  i aqu

bigues prefa

esa de 1,10m

ple, de cante

Variant de 

Annex núm

fan  falta  es

cipals: 

Riu Corb. 

de  transport 

vitat d’aques

ervar  al  doc

rmat  i poste

r les directri

011. A més, 

ma sismoresi

ectades i la s

(m)  Deno

P

20+
75 

P

P

25 = 
P

a projectades

a  isostàtica d

aments dels 

r dos carrils 

com a eleme

uestes  llums,

abricades en

m de cantell 

ell variable e

Mollerussa. 

m. 11:  Tipolo

tructures  o 

i de  serveis

sta ni la seva

cument  núm

esat. A més, 

us marcades

s’utilitzarà 

stent NCSE‐0

seva localitza

minació Lo

.S. 1 

.S. 2 

.S. 3 

.S. 4 

s. 

d’un únic  tra

estreps i am

de 3,5m, vo

nt de conten

, s’escull com

n calaix. Es p

sobre  les qu

ntre 0,20 i 0

L‐200 i LP‐33

ogia d’Estruct

obres  de  fà

s que  la  car

a funcionalita

m.  2  del  pro

totes  són p

s per la norm

el  “Eurocód

07. 

ació. 

ocalització (

2+760 

3+600 

6+150 

7+020 

am amb una

mple de 11,20

rals de 1,5m

nció dels veh

m a millor s

projecta un 

ue es  recolç

0,32m per fa

4 

322. 

tures. 

àbrica, 

retera 

at. 

ojecte, 

passos 

mativa 

digo  2: 

PK) 

a  llum 

0m. La 

m i dos 

hicles.  

olució 

tauler 

ça una 

acilitar 



 

 

Isaac

La su

murs

El pro

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

La ca

a

b

 

c



L’estr

por u

aque

taule

d’am

un bo

El  ta

alleug

la  llo

seu d

Tots 

de 35

El tau

c  Fco. Gimeno

stentació de

 de terra arm

océs constru

Execució 

Execució 

Col∙locac

Col∙locac

Ferrallat 

Formigon

Acabats i

racterístique

a) Formigon

Anivellam
Llosa: 
Alçats: 
Bigues ar
 

b) Acer corr

Armadura

) Acer de p

Y 1860 S7

fp,màx ≥ 18

fpy ≥ 1674

Relaxació

 

 Pas super

ructura P.S. 2

un  tauler con

sts en 4 llum

r  inclou  dos

plada. L’estr

ombament c

uler  és  de 

geriments ci

sa es dispos

damunt sense

els recolzam

50x400 mm e

uler se suste

o Sanz — ETSE

e l’estructura

mada. 

ctiu es descr

de murs de 

de carregad

ió de bigues 

ió de prellos

de la llosa. 

nat de la llosa

 varis. 

es dels mate

ns: 

ment: 

rteses: 

rugat: 

a passiva: 

pretesat: 

7 

860 N/mm2. 

4 N/mm2. 

ó a 1000 hore

rior sobre l’a

2 constitueix

ntinu de 11,

ms de 20,0, 2

s  carrils  de 

ructura es tro

onstant del 

formigó  pos

rculars, segu

sarà un cintr

e interrompr

ments del tau

en estreps i u

enta en tres 

ECCPB —UPC 

a es realitza 

riu a continu

terra armad

ors. 

sobre carreg

ses. 

a. 

rials són: 

HM‐15
HA‐30/
HA‐25/
HP‐45/

B‐500 S

es a σpi =0.70

autovia A‐2.

x un pas supe

,20 m d’amp

20,0, 20,0 i 1

3,50 m,  do

oba en la sev

2,00% per am

stesat  amb 

uint el cante

rat diàfan o 

re el trànsit d

uler són de n

un recolzame

piles de secc

 2013/2014

mitjançant d

uació i es farà

a. 

gadors. 

5/ B/ 25/ IIa (
/ P/ 20/ IIa (f
/ B/ 25/ IIa (f
/ P/ 20/ IIa (f

S fyk ≥ 500 N

0 fpk i 20 
oC: 

erior sobre l

plada en pla

15,0 metres, 

os  vorals  de 

va totalitat e

mbdós costa

una  secció 

ll constant d

amb “finest

de l’autovia.

neoprè, sent 

ent circular d

ció circular, 

Variant de 

Annex núm

dos estreps t

à en el següe

(fck ≥ 15 N/m
fck ≥ 30 N/m
fck . 25 N/m
fck ≥ 45 N/m

N/ mm2 

ρ1000 < 2%	

’Autovia A‐2

nta  i 75,0 m

respectivam

1,50 m  i  d

en una alinea

ats. 

de  tipus  llo

de valor 1,50

tres”, que pe

  

necessaris d

de 850 mm d

d’1,30 m de

Mollerussa. 

m. 11:  Tipolo

tancats que 

ent ordre: 

mm2) 
mm2) 
m2) 
m2) 

σpi. 

2. L’estructur

m de  longitud

ment. La secc

ues  barrere

ació recta en

osa  alleuger

0 metres. Per

ermetrà disp

dos recolzam

de diàmetre 

diàmetre, i 

L‐200 i LP‐33

ogia d’Estruct

es recalçen 

ra està const

d  total, distr

ció transvers

es  rígides  de

n planta i pre

rida  mitjanç

r al formigon

posar  l’encof

ments rectan

en piles. 

alçades de 8

5 

322. 

tures. 

sobre 

tituïda 

ribuïts 

sal del 

e  0,60 

esenta 

çant  2 

nat de 

frat al 

gulars 

8,291, 



 

 

Isaac

7,480

mitja

supos

està a

piles.

locali

preci

El pro

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

La ca

d

e

 

f)



L’estr

plant

10,00

trans

c  Fco. Gimeno

0  i  8,680  m

nçant sabate

sa, segons  le

a una profun

.  Tot  això,  t

ització de  le

sar les dime

océs constru

Execució 

Execució 

Execució 

Execució 

Execució 

Ferrallat 

tendons d

Formigon

Tesat del

Acabats i

racterístique

d) Formigon

Anivellam
Llosa de t
Sabates: 
Alçats: 
Fusts: 
Tauler: 
 

e) Acer corr

Armadura

) Acer de p

Y 1860 S7

fp,màx ≥ 18

fpy ≥ 1674

Relaxació

 

 Pas super

ructura P.S. 

teja una solu

0  m  mesura

sversal de la 

o Sanz — ETSE

metres  resp

es. Recordem

es dades obt

nditat mitja d

tal  i  com  e

es piles per  t

nsions de la 

ctiu es descr

de murs de 

de sabates, 

de carregad

de cintra pro

de l’encofra

de  la  llosa, 

del postesat

nat de la llosa

s tendons. 

 varis. 

es dels mate

ns: 

ment: 
trans: 

rugat: 

a passiva: 

postesat: 

7 

860 N/mm2. 

4 N/mm2. 

ó a 1000 hore

rior sobre la 

3  constituei

ució mitjança

ada  entre  re

plataforma e

ECCPB —UPC 

ectivament. 

m que tal i c

tingudes del

de 2m. Aque

es  recomana

tal d’esbrina

fonamentac

riu a continu

terra armad

piles i estrep

ors. 

ovisional. 

t per a la llos

instal∙lació  i 

. 

a. 

rials són: 

HM‐15
HA‐25/
HA‐25/
HA‐30/
HA‐35/
HP‐35/

B‐500 S

es a σpi =0.70

Tercera Sèq

ix un pas  su

ant una estru

ecolzaments

està formada

 2013/2014

Totes  les 

com s’ha exp

ls estudis re

esta ha estat

a  en  el  cita

ar  la profun

ció o inclòs la

uació i es farà

a. 

ps. 

sa alleugerid

ancoratge d

5/ B/ 25/ IIa (
/ B/ 25/ IIa (f
/ P/ 20/ IIa (f
/ P/ 20/ IIa (f
/ B/ 25/ IIb (f
/ P/ 20/ IIb (f

S fyk ≥ 500 N

0 fpk i 20 
oC: 

uia. 

uperior  sobre

uctura isostà

s  d’eixos  en

a una calçad

Variant de 

Annex núm

cimentacion

plicat a l’ann

ealitzats a  la 

t la hipòtesis

t  annex,  s’h

ditat de  l’es

a tipologia d’

à en el següe

da.  

de  les peces 

(fck ≥ 15 N/m
fck . 25 N/m
fck ≥ 25 N/m
fck ≥ 30 N/m
fck ≥ 35 N/m
fck ≥ 35 N/m

N/ mm2 

ρ1000 < 2%	

e  la  sèquia T

àtica d’un ún

n  estreps  i  a

a distribuïda

Mollerussa. 

m. 11:  Tipolo

ns  de  les  p

ex de geolog

zona, que e

s principal pe

hauran  de  f

smentat  sub

aquestes. 

ent ordre: 

de poliestir

mm2) 
m2) 

mm2) 
mm2) 
mm2) 
mm2) 

σpi. 

Tercera del 

ic tram amb

ample  de  1

a de la següe

L‐200 i LP‐33

ogia d’Estruct

piles  s’han 

gia i geotècn

el substrat  te

er dimension

fer  sondejos

strat,  i  així 

rè  i de  les be

canal d’Urg

b una llum to

11,20m.  La  s

ent forma: 

6 

322. 

tures. 

resolt 

nia, es 

erciari 

nar les 

s  a  la 

poder 

eines  i 

ell. Es 

otal de 

secció 



 

 

Isaac

‐ 

‐ 

‐ 

 Amb

estru

amb 

llosa 

el bo

La  su

murs

El pro

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

La ca

g

h

 

i)



L’estr

por u

aque

inclou

L’estr

c  Fco. Gimeno

Calçada f

Dos voral

Dos preti

b aquesta am

ctural  la  for

dos bigues 

de formigó 

mbeig latera

ustentació  de

 de Terra Ar

océs constru

Execució 

Execució 

Col∙locac

Col∙locac

Ferrallat 

Formigon

Acabats i

racterístique

g) Formigon

Anivellam
Llosa: 
Alçats: 
Bigues ar
 

h) Acer corr

Armadura

) Acer de p

Y 1860 S7

fp,màx ≥ 18

fpy ≥ 1674

Relaxació

 

 Pas super

ructura P.S. 

un  tauler  co

sts en 3 llum

u dos carrils

ructura  es  t

o Sanz — ETSE

formada per 

ls de 1,5m. 

ls laterals pe

mplada de  la

rmada per u

prefabricade

armat de 10

al d’aigua en 

e  l’estructur

mada. 

ctiu es descr

de murs de 

de carregad

ió de bigues 

ió de prellos

de la llosa. 

nat de la llosa

 varis. 

es dels mate

ns: 

ment: 

rteses: 

rugat: 

a passiva: 

pretesat: 

7 

860 N/mm2. 

4 N/mm2. 

ó a 1000 hore

rior sobre el 

4 constitueix

ntinu de 11

ms de 25,0, 3

s de 3,50 m, 

troba  en  la 

ECCPB —UPC 

dos carrils d

er les barrere

 secció trans

n  tauler de 

es  tipus arte

0,80m d’amp

recta. 

ra  es  realitza

riu a continu

terra armad

ors. 

sobre carreg

ses. 

a. 

rials són: 

HM‐15
HA‐30/
HA‐25/
HP‐45/

B‐500 S

es a σpi =0.70

Riu Corb. 

x un pas sup

,20 m d’am

30,0 i 25,0 m

dos vorals d

seva  totalit

 2013/2014

de 3,50 m cad

es de 0,60 m

sversal  i aqu

bigues prefa

esa de 1,10m

ple, de cante

a mitjançant

uació i es farà

a. 

gadors. 

5/ B/ 25/ IIa (
/ P/ 20/ IIa (f
/ B/ 25/ IIa (f
/ P/ 20/ IIa (f

S fyk ≥ 500 N

0 fpk i 20 
oC: 

perior sobre 

mplada  en pl

etres, respe

de 1,50 m  i 

tat  en  una 

Variant de 

Annex núm

dascun, fent 

m cadascun.

uestes  llums

abricades en

m de cantell 

ell variable e

t  dos  carreg

à en el següe

(fck ≥ 15 N/m
fck ≥ 30 N/m
fck . 25 N/m
fck ≥ 45 N/m

N/ mm2 

ρ1000 < 2%	

el Riu Corb

anta  i 80 m

ctivament. L

dues barrer

alineació  re

Mollerussa. 

m. 11:  Tipolo

un total de 7

, s’escull com

n calaix. Es p

sobre  les qu

ntre 0,20 i 0

gadors  que  e

ent ordre: 

mm2) 
mm2) 
m2) 
m2) 

σpi. 

. L’estructura

 de  longitud

La secció tran

es rígides de

ecta  en  plan

L‐200 i LP‐33

ogia d’Estruct

7,00 m. 

m a millor s

projecta un 

ue es  recolç

0,32m per fa

es  recalçen 

a està const

d  total, distr

nsversal del 

e 0,60 d’am

nta  i  presen

7 

322. 

tures. 

olució 

tauler 

ça una 

acilitar 

sobre 

tituïda 

ribuïts 

tauler 

plada. 

ta  un 



 

 

Isaac

bomb

El  ta

alleug

Tots 

de 35

El tau

6,550

mitja

supos

està a

piles.

locali

preci

peu d

aving

El pro

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

La ca

j)

k

 

l)

c  Fco. Gimeno

bament cons

uler  és  de 

geriments ci

els recolzam

50x400 mm e

uler se suste

0 metres res

nçant sabate

sa, segons  le

a una profun

.  Tot  això,  t

ització de  le

sar  les dime

de  les  sabat

gudes del riu 

océs constru

Execució 

Execució 

Execució 

Execució 

Execució 

Ferrallat 

tendons d

Formigon

Tesat del

Acabats i

racterístique

) Formigon

Anivellam
Llosa de t
Sabates: 
Alçats: 
Fusts: 
Tauler: 
 

k) Acer corr

Armadura

) Acer de p

Y 1860 S7

fp,màx ≥ 18

o Sanz — ETSE

stant del 2,00

formigó  pos

rculars, segu

ments del tau

en estreps i u

nta en dues 

pectivament

es. Recordem

es dades obt

nditat mitja d

tal  i  com  e

es piles per  t

ensions de  la

tes anirà pro

Corb. 

ctiu es descr

de murs de 

de sabates, 

de carregad

de cintra pro

de l’encofra

de  la  llosa, 

del postesat

nat de la llosa

s tendons. 

 varis. 

es dels mate

ns: 

ment: 
trans: 

rugat: 

a passiva: 

postesat: 

7 

860 N/mm2. 

ECCPB —UPC 

0% per ambd

stesat  amb 

uint el cantel

uler són de n

un recolzame

piles de secc

t i en dos es

m que tal i c

tingudes del

de 2m. Aque

es  recomana

tal d’esbrina

a fonamenta

otegit amb e

riu a continu

terra armad

piles i estrep

ors. 

ovisional. 

t per a la llos

instal∙lació  i 

. 

a. 

rials són: 

HM‐15
HA‐25/
HA‐25/
HA‐30/
HA‐35/
HP‐35/

B‐500 S

 2013/2014

dós costats.

una  secció 

ll constant d

neoprè, sent 

ent circular d

ció circular, 

streps. Totes

com s’ha exp

ls estudis re

esta ha estat

a  en  el  cita

ar  la profun

ació o  inclòs 

escullera per

uació i es farà

a. 

ps. 

sa alleugerid

ancoratge d

5/ B/ 25/ IIa (
/ B/ 25/ IIa (f
/ P/ 20/ IIa (f
/ P/ 20/ IIa (f
/ B/ 25/ IIb (f
/ P/ 20/ IIb (f

S fyk ≥ 500 N

Variant de 

Annex núm

de  tipus  llo

e valor 1,50 

necessaris d

de 850 mm d

d’1,30 m de 

s les cimenta

plicat a l’ann

ealitzats a  la 

t la hipòtesis

t  annex,  s’h

ditat de  l’es

la tipologia 

r  fer  front a

à en el següe

da.  

de  les peces 

(fck ≥ 15 N/m
fck . 25 N/m
fck ≥ 25 N/m
fck ≥ 30 N/m
fck ≥ 35 N/m
fck ≥ 35 N/m

N/ mm2 

Mollerussa. 

m. 11:  Tipolo

osa  alleuger

metres.  

dos recolzam

de diàmetre 

diàmetre, i 

acions de les

ex de geolog

zona, que e

s principal pe

hauran  de  f

smentat  sub

d’aquestes. 

la possible 

ent ordre: 

de poliestir

mm2) 
m2) 

mm2) 
mm2) 
mm2) 
mm2) 

L‐200 i LP‐33

ogia d’Estruct

rida  mitjanç

ments rectan

en piles. 

alçades de 7

s piles s’han 

gia i geotècn

el substrat  te

er dimension

fer  sondejos

strat,  i  així 

 En aquest c

erosió dura

rè  i de  les be

8 

322. 

tures. 

çant  2 

gulars 

7,130 i 

resolt 

nia, es 

erciari 

nar les 

s  a  la 

poder 

cas, el 

ant  les 

eines  i 



 

 

Isaacc  Fco. Gimeno

fpy ≥ 1674

Relaxació

o Sanz — ETSE

4 N/mm2. 

ó a 1000 hore

ECCPB —UPC 

es a σpi =0.70

 2013/2014

0 fpk i 20 
oC: 

Variant de 

Annex núm

ρ1000 < 2%	

Mollerussa. 

m. 11:  Tipolo

σpi. 

L‐200 i LP‐33

ogia d’Estruct

9 

322. 

tures. 



 
 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

ANNEX NÚM. 12  

SENYALITZACIÓ	I	ABALISAMENT.	



 
 

	

	

	

	

	

	



 
 

ÍNDEX.	

1.  INTRODUCCIÓ.  4 

2.  NORMATIVES.  4 

3.  SENYALITZACIÓ	HORITZONTAL.  4 

3.1.  Tipologia de marques vials.  5 

3.2.  Marques longitudinals discontinues.  5 

3.3.  Marques longitudinals continues.  6 

3.4.  Marques longitudinals continues adossades a discontínues.  6 

3.5.  Marques transversals.  7 

3.6.  Fletxes.  7 

3.7.  Inscripcions.  7 

4.  SENYALITZACIÓ	VERTICAL.  8 

4.1.  Dimensions.  9 

4.2.  Colors.  9 

4.3.  Criteris d’Implementació.  10 

4.4.  Senyalització de nusos.  11 

4.4.1.  Senyalització de creuaments.  11 

4.4.2.  Senyalització de rotondes.  12 

4.5.  Senyalització de corbes.  13 

4.6.  Senyalització de velocitat màxima.  13 

4.7.  Senyalització de l’avançament.  14 

5.  ABALISAMENT.  14 

6.  SISTEMES	DE	CONTENCIÓ	DE	VEHICLES.  15 

6.1.  Nivell de risc.  15 

6.2.  Contenció en la variant en general.  15 

6.3.  Contenció en el viaducte del riu Corb.  16 

6.4.  Contenció en els passos superiors sobre autovia i tren.  16 

	

	

	



 

 

Isaac

1. IN

L’obje

horitz

de ve

d’una

La  d

senya

2. N

En aq

Pel q

‐ 

‐ 

Respe

‐ 

‐ 

‐ 

3. SE

La  se

junta

regla

El seu

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

Les m

de  la

parla

c  Fco. Gimeno

NTRODU

ectiu  del  p

zontal (marq

ehicles de la 

a carretera d

isposició  de

alització que

NORMATI

quest annex 

ue fa a la sen

Normativ

Normativ

ecte la conte

O.C. 28/0
metálicas
O.C. 23/0
carretera
“Catálogo
modificac
 

ENYALIT

enyalització 

ment  amb 

mentar la ci

u objectiu és

Delimitar

Separar s

Indicar el

Delimitar

Reglamen

l’estacion

Complim

Repetir o

Permetre

Anunciar

marques vials

a  norma  UN

nt d’una car

o Sanz — ETSE

CCIÓ.	

resent  anne

ques vials) co

carretera pr

de calçada ún

e  tots  aque

 es troben a

IVES.	

s’han utilitza

nyalització i 

va 8.1‐IC. “Se

va 8.2‐IC. “M

enció de veh

09 “Recomen
s”. 
08 “Recomen
a”. 
o de sistema
cions posteri

TZACIÓ	H

horitzontal 

la  senyalitz

rculació i ab

s: 

r els carrils d

sentits de cir

l límit de la c

r les zones ex

ntar  la  circ

nament. 

entar o prec

o recordar un

e els movime

, guiar, i orie

s seran en g

NE  48 103.  A

retera interu

ECCPB —UPC 

ex  és  estab

om la vertica

rojectada. Co

nica amb un 

ests  elemen

l Document 

at una sèrie d

abalisament

eñalización v

arcas viales”

icles: 

ndaciones so

ndaciones so

s de contenc
iors (O.C. 6/0

HORITZON

de  les  vie

zació  vertica

alisar la via 

e circulació.

culació. 

calçada. 

xcloses al trà

culació,  espe

cisar el signifi

n senyal vert

ents indicats.

entar als usua

general de co

A més,  aque

urbana que n

 2013/2014

Var

Ann

lir  la  senya

al, i els elem

om a record

carril per se

nts  es  deta

núm. 2 del p

de normative

t s’han utilitz

vertical”. 28/

”. Març 1987

obre criterios

obre criterios

ción” aprova
01, O.C. 18/0

NTAL.	

es  públiques

al,  una  impo

millorant la 

ànsit regular 

ecialment  d

icat de senya

ical. 

. 

aris. 

olor blanc, e

estes  en  gen

no te previst

riant de Moll

nex núm. 12

alització  nec

ments i sistem

datori, cal es

ntit i velocita

allen  en  el

present proje

es fonament

zat: 

Desembre/1

7. MOPU. 

s de aplicació

s de aplicació

at per O.C. 32
04 y actualitz

s  mitjançan

ortant  ajuda

seva compre

de vehicles.

durant  els 

als verticals i

el qual corres

neral  seran 

a la seva il∙lu

erussa. L‐20

:  Senyalitzac

essària  a  im

mes d’abalisa

mentar que 

at de project

s  correspon

ecte. 

tals pel seu d

1999. Ministe

ón de barrera

ón de pretile

21/95 TyP. In
zació de l’any

t  marques 

a  pels  usua

ensibilitat pe

avançament

i semàfors. 

spondrà a  la

reflectants  d

uminació. 

00 i LP‐3322. 

ció i Abalisam

mplementar,

ament i cont

el projecte 

te de 80 km/

nents  plàno

desenvolupa

eri de Fomen

as de segurid

es metálicos 

ncloent les 
y 2000). 

vials  const

ris,  contribu

er part de l’u

ts,  les  para

a referència 

donat  que  e

4 

ment. 

,  tant 

tenció 

tracta 

/h. 

ols  de 

ment. 

nt. 

dad 

en 

itueix, 

uint  a 

usuari. 

ades  i 

B‐118 

estem 



 

 

Isaac

3

Les m

‐ 
‐ 
‐ 

‐ 
  

Algun

veloc

3

El seu

excep

estre





	
	
	
	

	


c  Fco. Gimeno

3.1. Tipo

marques vials

Longitudi
Longitudi
Longitudi
discontin
Transvers

nes d’aquest

citat màxima

3.2. Marq

u significat é

pte quan sig

ts menors de

 Per la sep

La seva f

de  dos  c

present c

és la M‐1

 

 

 

 

 

 

 Pel preav

La seva f

continua 

que pres

l’avantatg

 Per a lími

Té  la  fun

creuar‐la 

cas (veloc

o Sanz — ETSE

ologia	de	m

s es classifiqu

inals discont
inals continu
inals  continu
ues. 
sals 

tes marques

. A continua

ques	long

és que cap  c

ui necessari 

e 3m d’ampl

paració de ca

unció en aq

carrils  i  de  d

cas, donat qu

1.2. 

Fig

vís de marca 

unció és  la d

i de la proh

enta un  risc

ge de que es

Fig

it de la calça

ció de delim

per canviar 

citat inferior

ECCPB —UPC 

marques	v

uen en els se

inues 
ues. 
ues  adossad

s  varien  les 

ció es descri

gitudinals

onductor po

i la segureta

le (no és el c

arrils normal

uest cas es s

doble  sentit 

ue la velocita

ura 1: Esque

continua o d

d’avisar al co

ibició que aq

c especial. Es

s pot aprecia

ura 2: Esque

da. 

mitar  la calça

de direcció 

 a 100km/h 

 2013/2014

Var

Ann

vials.		

egüents set g

‐
‐

des  a  ‐

 

seves dimen

uran les con

s	discontin

ot circular am

at de la circu

cas). 

s. 

separar els d

  de  circulac

at mitja està

ema de la ma

de perill. 

onductor de 

questa marca

s poden  sub

ar millor la di

ema de la ma

ada, substitu

o utilitzar u

i voral no su

riant de Moll

nex núm. 12

grups: 

 Fletxes.
 Inscripcio
 Altres ma

nsions  en  fu

ntemplades a

nues.		

mb el seu veh

ulació ho pe

diferents sen

ció  amb  pos

à entre 100 i

arca M‐1.2 (C

que s’aprox

a implica, o 

bstituir amb 

reccionalitat

arca M‐1.9 (C

uint  la  línia c

n accés. La 

perior a 1,5m

erussa. L‐20

:  Senyalitzac

ons 
arques. 

unció del  tip

al projecte. 

hicle o anima

rmeti en cal

ntits de circu

ssibilitat  d’av

60 km/h, la

Cotes en m). 

xima a una m

la proximitat

fletxes   de 

t del preavís.

Cotes en m). 

continua qua

marca a disp

m) és la M‐1.

00 i LP‐3322. 

ció i Abalisam

pus de  via o 

al per sobre 

lçades amb 

ulació en cal

vançament. 

a marca a dis

marca  longitu

t d’un tram 

retorn que 

. Marca M‐1

an estigui pe

posar en el n

.12. 

5 

ment. 

de  la 

d’ella 

carrils 

lçades 

En  el 

sposar 

udinal 

de via 

tenen 

.9. 

ermès 

nostre 



 

 

Isaac

 





3

Cap c

circul







3

A mé

situat

 

c  Fco. Gimeno

 

 

 

 

 

 

 Per a con

Delimitac

discontín

només  si

travessar

 

 Línia per 

La seva fu

de vehicl

de la calç

3.3. Marq

conductor po

lar per la sev

 Per separ

La seva fu

per  comp

0,1m.  

 

 Per a lími

Té la func

(el cas ac

0,15m. 

 

 Per a con

Té per ob

una man

de 0,15m

 

3.4. Marq

és de separar

ts en el carri

o Sanz — ETSE

Figu

ntorn d’illot f

ció dels tram

ua, cedint e

igui  disconti

r‐la únicamen

a guia en int

unció és la in

es, de la pro

çada, així com

ques	long

ot travessar‐

va esquerra. 

ració de sent

unció és la d

pletar‐ho un

it de calçada

ció de delim

tual). L’amp

ntorn d’illot i

bjectiu propo

iobra de con

m. 

ques	long

r els sentits d

l contigu a la

ECCPB —UPC 

ura 3: Esquem

franquejable

ms pels que e

el pas als alt

nu    el  conto

nt quan pene

tersecció. 

ndicació, dint

olongació ide

m dels carrils

gitudinals

‐la ni quan a

S’han consid

tits en calçad

e prohibir l’a

n  cop  iniciat,

. 

itar la calçad

lada de la m

nfranquejab

orcionar una

nvergència d

gitudinals

de circulació,

a marca cont

 2013/2014

Var

Ann

ma de la ma

e. 

els vehicles p

tres vehicles

orn  en  un  d

etrin en la m

tre d’una zo

eal de les ma

s en què han

s	continue

aquesta sepa

derat les seg

da de dos o t

avançament 

, o per desis

da. Obligatòr

arca no es co

ble. 

a transició su

e carrils o pr

s	continue

, tenen per o

tínua. S’utilit

riant de Moll

nex núm. 12

rca M‐1.12 (

poden trave

  i prenent p

dels  costats 

mateixa pel co

na d’encreua

arques per se

 de realitzar

es.		

ari els dos se

üents: 

tres carrils. 

per no dispo

stir d’ell. Ma

ria quan el vo

omptarà com

uau per vore

rotegir una z

es	adossad

objectiu proh

tzarà la marc

erussa. L‐20

:  Senyalitzac

(Cotes en m).

ssar l’illot sit

precaucions. 

de  l’illot,  els

ostat de la lín

ament o tren

eparació de c

‐se determin

entits de circ

osar de la vis

arca M‐2.2 d

oral sigui igu

m a part de la

jar un obsta

zona d’esper

des	a	disc

hibir l’avança

ca M3.3. 

00 i LP‐3322. 

ció i Abalisam

. 

tuat junt a l

En el  cas d

s  vehicles  p

nia discontin

nat de trajec

carrils o per 

nats movime

culació, ni ta

sibilitat nece

d’amplada  ig

ual o major a

a calçada i se

acle o per rea

ra. L’amplad

contínues

ament als ve

6 

ment. 

a línia 

e que 

odran 

nua. 

ctòries 

vores 

ents. 

ampoc 

essària 

gual a 

a 1,5m 

erà de 

alitzar 

a serà 

s.		

ehicles 



 

 

Isaac

 

 

 

 

 

3



 



3

Le

re

co

lín

de

lli

un

pr

3

Te

co

se

m

m

60

 

‐ 

‐ 

c  Fco. Gimeno

3.5. Marq

 Línia de d

Línia  que

detenció 

d’amplad

 Línia de c

Es  tracta

longitud 

l’amplada

3.6. Fletx

es contempla

etorn en la zo

ontínua de p

nia continua 

e  la  línia  dis

ure respecte

n  va  més  ll

reavís. S’utili

3.7. Inscr

enen  per  ob

omplementà

enyal  vertica

ateixa    una

ateixes  serà

0km/h. Hi ha

De direcc

Senyals h

o Sanz — ETSE

Fig

ques	tran

detenció. 

e  cap  vehicl

obligatòria 

da igual a 0,4

cediu el pas. 

  d’una  línia 

separats 0,4

a dels carrils

xes.		

ades en el pr

ona de preav

prohibit avan

es  situarà a

scontinua.  La

e la primera 

iure  respect

tzarà la mar

ripcions.		

bjectiu  propo

ria recordan

al  o  en  de

  determinad

à de 4m per

an de diferen

ció. 

horitzontals. 

ECCPB —UPC 

ura 4: Esque

sversals.	

e  pot  sobre

com  per  ex

4m. 

discontinua

40 m.  La  lon

on s’hi trob

resent projec

vís anterior a

nçar. La prim

al centre de

a  segona  se 

fletxa. La re

tivament  fin

ca M‐5.5. 

orcionar  a  l’

nt‐li l’obligac

eterminats  c

da  prescripc

ser  la veloc

nts tipus: 

 2013/2014

Var

Ann

ema de la ma

	

epassar  per 

xemple  STO

a  formada  p

ngitud d’aqu

i. Marca M‐4

cte es són les

al principi d’

mera  i més p

l  segon va m

  situarà  deix

esta es situar

ns  esgotar  l

’usuari  una 

ió de compl

casos  impo

ció.  La  longi

citat màxima

riant de Moll

nex núm. 12

arca M‐3.3 (C

motius  de 

P’s.  S’utilitza

per  trams  de

uesta  línea d

4.2. 

s fletxes de 

’una marca 

ropera a  la 

més proper 

xant  un  va 

ran deixant 

a  zona  de 

informació 

iment d’un 

sar  per  si 

tud  de  les 

a major de 

erussa. L‐20

:  Senyalitzac

Cotes en m). 

marques  qu

arà  la marca

e  40  cm  d’a

iscontinua e

Figura 5

marca M‐5

00 i LP‐3322. 

ció i Abalisam

ue  implique

a  contínua 

ample  i  80  c

es  correspon

5: Esquema d

5.5 (Cotes en

7 

ment. 

n  una 

M‐4.1 

cm  de 

n amb 

de la 

n m). 



 

 

Isaac

‐ 

‐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. SE

La se
i dest
 





 
Per a
algun
inform
senzi
comp

c  Fco. Gimeno

De STOP 

d’una prò

calçada a

calçada. 

marge de

10 m. 

CEDIU EL

cedir el p

necessari

triangle a

distància 

ENYALIT

nyalització v
tí situats a la

 Augment

 Augment

 Augment

això, sempre 
nes  prescrip
mació  precis
llesa  i  la  u
prensibles  p

o Sanz — ETSE

(marca M‐6

òxima  línia d

a  la que s’ap

Se situa aba

e calçada a u

L PAS (marca

pas als vehicl

i abans de  la

abans de la lí

entre 2,5 i 2

Figura 6: Es

TZACIÓ	V

vertical fa ref
 carretera. T

tar la seguret

tar l’eficàcia 

tar la comod

que pot adv
pcions  del  R
sa.  Els  princ
niformitat. 
pels  usuaris 

ECCPB —UPC 

6.3): Indica l’

de detenció o

proxima  i ced

ans de  la  líni

una distància

a M‐6.5): Aq

es que circu

a  línia de “C

ínia de “CED

25 metres, re

squema de la

ERTICAL

ferència als s
Té tres object

tat de la circ

de la circulac

itat de la circ

verteix dels 
Reglament  G
cipis  bàsics  d
La  primera 
  i  no  carr

 2013/2014

Var

Ann

obligació de

o, si aquesta

dir el pas als

ia de detenc

a compresa 

uesta marca

lin per la cal

CEDA EL PAS

DA EL PASO”,

ecomanant‐s

a marca M‐6

L.	

senyals de ci
tius principa

ulació. 

ció. 

culació. 

possibles pe
General  de 
d’una  bona 
s’ha  de  co

regar  l’atenc

riant de Moll

nex núm. 12

el conductor 

a no existeix

s vehicles qu

ció,  i si no e

entre 2,5  i 2

a  indica al co

çada a la que

SO”. Es  situa

, o del lloc o

se entre 5 i 1

6.3 i M‐6.5 (C

irculació i ca
als: 

erills, ordena
Circulació 
senyalitzaci

omplir  per  t
ció  del  con

erussa. L‐20

:  Senyalitzac

de parar el 

x,  immediata

e puguin cir

xisteix, aban

25 m recoma

onductor  l'ob

e s'aproxima

a aquesta m

n s’hagi de c

0 metres. 

Cotes en m). 

rtells d’orien

 la circulació
i  proporcio
ó  vertical  so
tal  de  trans
ductor  mitja

00 i LP‐3322. 

ció i Abalisam

seu vehicle 

ament abans

rcular per aq

ns de  la mar

anant‐se ent

bligació que 

a, i detenir‐s

arca en  form

cedir el pas, 

ntació, locali

ó, recorda o 
ona  a  l’usu
on  la  clared
smetre  miss
ançant  miss

8 

ment. 

abans 

s de  la 

questa 

rca de 

tre 5  i 

té de 

e si és 

ma de 

a una 

tzació 

acota 
ari  la 
dat,  la 
satges 
satges 



 

 

Isaac

evide
unifo
s’utili
 
Hi ha
 

4

A la F
proje
 
 

	

	

Els ca




L’ang

 

 

 

c

Els ca

norm

4

Els co

fons 

relaci

blanc

 

 

c  Fco. Gimeno

ents. La senz
ormitat es re
itzaran elem

 tres tipus p

4.1. Dime

Figura 1 de l
ecta, en el no

Figu

artells fletxa 

 Altura: 25

 Longitud:

gle exterior e

Figura 8: Mo

convencional 

artells i pane

ma que aquí s

4.2. Colo

olors dels ca

blanc  i el co

ionats amb e

c. 

o Sanz — ETSE

illesa s’acon
fereix no tan

ments diferen

rincipals de s

ensions.		

a norma 8.1
ostre cas, via

ura 7: Dimen

només podr

50, 300, 350,

: 700, 950, 1

en la punta d

ostra de la d

l respectivam

els compleme

s’obvien. 

rs.		

artells fletxa 

ontingut en n

entrades a u

ECCPB —UPC 

segueix mitja
n sols als ele
ts dels de la 

senyalització

1‐IC s’especif
 convencion

nsions dels se

ran tenir les a

, 400, 450, 5

.200, 1.450, 

els cartells f

isposició dels

ment (tota la 

entaris tamb

i dels cartel

negre (veure

una autovia o

 2013/2014

Var

Ann

ançant l’ús d
ements en si
 norma ni am

ó vertical: se

fica la mida 
al amb voral

enyals vertic

altures i long

500, 550 mm

1.700, 1.950

fletxa serà de

s cartells per

tipologia dis

bé tenen une

ls d’orientac

e Figura 8). N

o autopista t

riant de Moll

nex núm. 12

del menor no
, sinó als crit
mb altres ins

nyals, cartell

dels senyals
l. 

cals a disposa

gituds determ

. 

0 i 2.200 mm

e 75º. 

r a una autov

sponible a les

es dimension

ció per carre

No obstant, 

tindran els c

erussa. L‐20

:  Senyalitzac

ombre possib
teris que la g
cripcions. 

ls, i panells c

segons el ti

ar en el proje

minades: 

m. 

via, via ràpid

s figures 2‐6 

s definides i

eteres conve

els cartells f

colors de fon

00 i LP‐3322. 

ció i Abalisam

ble d’elemen
guien. Per ai

complement

ipus de via q

ecte. 

da i carretera

6 de la norma

ncloses en la

encionals ser

fletxa d’orien

ns blau i lletr

9 

ment. 

nts. La 
ixò no 

aris. 

que es 

a 

a). 

a 

ran de 

ntació 

res en 



 

 

Isaac

4



La vis

que  l

interc

del re

Aque

veloc

decid

es po

supri

provi



Les s

secció

del p

Les se

a  inte

despr

Les se

l’apar



Els se

visibi

senya

Els se

extre




En el 

pròxi

pròxi

En el 

plata

la circ

c  Fco. Gimeno

4.3. Crite

 Visibilitat

sibilitat geom

a visual dirig

ceptin i, així 

ecorregut me

esta distància

citat màxima

dir la maniob

odran dur a 

mir  obstacle

sionalment l

 Posició lo

enyals d’adv

ó on es pugu

erill i si és pe

enyals de reg

ervals  corre

rés d’una en

enyals o cart

rtat 3.2 de la

 Posició tr

enyals es col∙

litat de les s

als esmentad

enyals i carte

em més pròx

 2,5m del 

 0,5m del 

cas que hi h

m del senya

ma de la cal

cas de les in

forma. Es po

culació o per

o Sanz — ETSE

eris	d’Imp

t. 

mètrica es de

gida pel con

mateix, es t

entre aquest

a no serà inf

a establerta 

bra a executa

terme actua

es  que  inte

la velocitat. 

ongitudinal. 

vertència de

ui trobar el p

ertinent la m

glamentació

sponents  a 

trada o conv

tells d’indica

a norma. 

ransversal.  

∙locaran al m

ituades a la d

des a la norm

ells situats als

im estigui al 

límit exterio

límit extern 

agin restricc

l es podrà co

çada, sempr

nterseccions 

osaran sobre

r la intensita

ECCPB —UPC 

plementac

efineix com l

ductor cap a

trobin lliures

tes no formin

erior a la mí

pugui perce

ar i, en el se

acions com: c

erceptin  la  v

 perill es co

perill que an

maniobra nec

ó es situaran 

un  temps  d

vergència. 

ació podran t

marge dret de

dreta, també

ma que semp

s marges de 

menys a: 

or de la calça

del voral. 

cions d’espai 

ol∙locar a un 

e que no es 

els cartells d

e la calçada n

t d’aquesta o

 2013/2014

Var

Ann

ció.		

la màxima d

a un senyal o

s les visuals 

n un angle su

ínima necess

bre  la senya

u cas, execu

canviar  la  lo

visual,  modi

ol∙locaran, en

nunciïn, en fu

cessària. 

en la secció

de  recorregu

tenir diverse

e la plataform

é es col∙locar

pre es duplic

la plataform

da. 

 com per exe

mínim de 0,

disminueixi 

de pre‐senya

només en el c

o la proporc

riant de Moll

nex núm. 12

istància mes

o cartell es t

dirigides des

uperior a 10º

sària per que

al o el cartel

tar‐la total o

ocalització de

ificar  el  tra

n general, en

unció de la v

on comenci

ut  de  l’ordre

es ubicacions

ma, i si el trà

ran a l’esque

aran. 

ma es col∙loca

emple barre

5m de l’extr

la visibilitat d

lització es si

cas on sigui n

ió de vehicle

erussa. L‐20

:  Senyalitzac

urada sobre

troba  lliure d

s de tots els 

º amb el rum

e un conduct

l,  interpreta

o parcialmen

e  la senyal, d

çat  de  la  c

ntre 150  i 2

velocitat, visi

 la seva aplic

e  d’un minu

s segons cada

nsit pogués 

erra. Hi ha un

aran de form

res rígides, l’

em de la res

disponible. 

tuaran al ma

necessari pe

es pesats. 

00 i LP‐3322. 

ció i Abalisam

e la carretera

d’obstacles q

punts interm

mb del vehicl

tor que circu

r el seu mis

nt. Per garan

duplicar  la s

carretera  i  l

50 m abans

ibilitat, natu

cació, reitera

ut,  i  especia

a cas, expos

obstruir la 

na sèrie de 

ma que el seu

’extrem més

stricció més 

arge dret de 

r la segureta

10 

ment. 

a en la 

que  la 

mitjos 

e. 

uli a la 

satge, 

ntir‐ho 

enyal, 

imitar 

de  la 

ralesa 

ant‐se 

lment 

ats en 

u 

s 

la 

at de 



 

 

Isaac



La dif

situat

En int

deixa

 

 

 

 

Si es t

que e

Meny

situar



Les  s

girara

el con

Els ca

missa



S’inst

senya

4

Distin

entra

i    rot

aque



c  Fco. Gimeno

 Altura. 

ferència de c

t en correspo

terseccions o

ar totalment 

Figura 9:

té la seguret

el seu límit su

ys en casos d

rà com a mín

 Orientaci

senyals  o  ca

an lleugeram

ntorn de la c

artells fletxa 

atge, situat 5

 Proteccio

tal∙laran siste

alització, pòr

4.4. Seny

ngim  4  tipus

ades i confluè

tondes  aque

st document

4.4.1. S

 Principis.

L’ordenac

dues traje

regularitz

o Sanz — ETSE

cota entre el 

ondència am

on puguin co

lliure l’altura

: Esquema de

tat que se qu

uperior no su

de gàlib restr

nim a 5,5 m p

ió. 

rtells  situats

ment cap a fo

calçada enfro

s’orientaran

50 metres en

ons. 

emes de con

rtics i bander

yalització	

s  de  nusos: 

ències i roto

ests  tipus  de

t. 

Senyalitzac

 

ció de la circ

ectòries que

zats per sem

ECCPB —UPC 

contorn infe

mb aquests se

onstituir un o

a compresa e

e la visibilita

ue no seran o

uperi els 0,9

ringit, el cont

per sobre de

s  en  els mar

ora, amb un 

ont seu, amb

n perpendicu

nfront d’aque

ntenció de ve

roles. 

de	nusos

creuaments

ndes. Donat

e nusos  sera

ció	de	creu

ulació es far

 es creuen. E

àfors. 

 2013/2014

Var

Ann

erior de la se

erà de 1,8 m

obstacle a la 

entre els 0,9

at requerida e

ocultats per 

m. 

torn inferior

el paviment d

rges  de  la  p

angle de 3º 

b el punt del 

ularment a la

ests. 

ehicles prote

.		

s,  divergènci

t que en el ca

an  els únics

uaments.	

rà establint u

En el present

riant de Moll

nex núm. 12

enyal o carte

m. 

visibilitat, e

9 i 1,2m sobr

en les proxim

la vegetació

r dels cartells

de la calçada

plataforma  (e

respecte de

mateix cont

a visual del co

egint els supo

ies  sortides 

as que ens o

dels quals  s

una prioritat 

t projecte no

erussa. L‐20

:  Senyalitzac

ll i el contorn

ls cartells fle

e la calçada: 

mitats a inter

, es podran c

s situats sobr

a. 

excepte  els 

 la normal a

orn situat a 1

onductor a q

orts de carte

i  bifurcacion

cupa només 

s’especificara

fixe de pas p

o es contemp

00 i LP‐3322. 

ció i Abalisam

n de la calça

etxa hauran d

 

rseccions. 

col∙locar de f

re la calçada

cartells  fletx

a la línia que 

150 m. 

qui vagi desti

lls de pre‐

ns,  convergè

 hi ha creuam

an  els detal

per a una de 

plen creuam

11 

ment. 

da 

de 

forma 

 es 

xa)  es 

uneix 

inat el 

ències 

ments 

ls    en 

les 

ents 



 

 

Isaac

Excep

explíc

obliga

seva 



Senya

S’ado

proje

excep

(R‐2) 

secun

Senya

S’inst

Semp

instal

 

 

 



La pr

situad

sortid

tram 

se o c



L’obli

amb 

sobre

carril



Enfro

c  Fco. Gimeno

pte en els  c

citament  se

ar a  la  seva 

trajectòria p

 

 Senyalitza

 

alització de l

optarà  la  op

ectada degut

pte la nacion

s’instal∙larà

ndària.  

alització de l

tal∙laran  sen

pre  que  s’u

l∙lades les se

4.4.2. S

 Pre‐senya

esència d’un

da a 200 m d

des de  les ro

d’accés es s

cedir el pas. 

 Entrades

igació de ce

una senyal R

e  la  illeta de

s com és el n

 Calçada a

ont de cada e

o Sanz — ETSE

reuaments a

nyalitzades. 

detenció  (S

prioritària (CE

ació de Prior

a trajectòria

pció  d’implem

t a que  la se

nal N‐II amb 

 el més a pr

a trajectòria

nyals  P‐1,  P‐

utilitzin  seny

enyals R‐1 ó R

Figura 10

Senyalitzac

alització. 

na rotonda s

de la marca v

otondes es r

senyalitzarà 

. 

dir el pas als

R‐1, en corre

flectora situ

nostre cas. 

anular. 

entrada es co

ECCPB —UPC 

amb  camins 

L’ordenació

STOP), o  si n

EDIU EL PAS)

ritats. 

a secundària:

mentar  un  S

eva  IMD és m

la qual la int

rop possible

a principal: 

‐1a  ó  P‐1b

yals  d’aque

R‐2. 

0: Senyals R‐2

ció	de	roto

’ha d’advert

vial M‐4.2. La

realitzarà mi

igual que en

s vehicles qu

espondència 

ada a  l’esqu

ol∙locarà una

 2013/2014

Var

Ann

sense pavim

ó  de  la  circu

només  interf

). 

: 

STOP    a  tot

major que qu

tersecció es 

e de  la  línia 

a  200m  ap

st  tipus  la 

2, P‐1, P‐1a i

ondes.	

tir en tots els

a pre‐senyal

tjançant car

n els creuam

ue circulin p

amb la mar

uerra de  l’en

a senyal R‐40

riant de Moll

nex núm. 12

mentar,  les 

ulació  en  la 

ferís amb  la 

tes  les  traje

ualsevol de 

farà mitjanç

de detenció

roximats  ab

trajectòria 

i P‐1b respec

s seus acces

ització dels d

rtells. Les red

ents en els q

per  l’interior 

ca vial M‐4.2

ntrada quan

02 en la illeta

erussa. L‐20

:  Senyalitzac

prioritats  fix

trajectòria 

circulació d’

ctòries  que 

les vies amb

ant rotonda

(marca vial

ans  del  pun

secundària 

ctivament. 

sos mitjança

destins als q

duccions de 

que pugui se

de  la rotond

2. Aquesta se

es pugui acc

a central. 

00 i LP‐3322. 

ció i Abalisam

xes hauran d

secundària 

’un vehicle 

creuin  la  v

b  les que es 

. El senyal ve

) de  la  traje

nt  de  creua

  haurà  de 

ant una seny

ue condueix

velocitat en

er necessari 

da es senya

enyal es dup

cedir per 2 o

12 

ment. 

de  ser 

podrà 

per  la 

ariant 

creua 

ertical 

ectòria 

ment. 

tenir 

yal P‐4 

xen les 

n cada 

parar‐

litzarà 

plicarà 

o més 



 

 

Isaac



Es co

indica

 

 

 

4



La se

de  a

acons

prend

no  es

circum

atura



La ve

depè

un ve

s’esti

La co

es  po

limita

aprox

els  co

diferè

km/h

La seg

de ga

4

Per s

no ne

de la 

per x

c  Fco. Gimeno

 Sortides. 

l∙locaran car

ant els punts

4.5. Seny

 Principis.

eguretat de  l

balisament, 

sellable,  o  d

dre les seves

s  disposi  de

mstancies (p

ats. 

 Velocitat 

locitat Vm a

n de varis fa

ehicle en la r

ma en la vel

orba més exig

ot  realitzar  c

ació legal és 

ximadament

onductors  r

ència entre 

h) és menor d

gona corba f

airebé 140 km

4.6. Seny

er respectad

ecessàriame

senyalitzaci

oc o formaci

o Sanz — ETSE

rtells fletxa e

s als que s’ac

Figura 1

yalització	

 

a circulació 

senyals  d’a

de  una  com

s pròpies de

e  la  visibilita

pas a nivell, i

d’aproximac

 la que es po

ctors. Un asp

ecta anterio

ocitat legal i

gent del traç

com  a molt

de 100 km/h

t de 120 km/

edueixin  la 

la velocitat 

de 15 km/h n

fa 500 metre

m/h així que 

yalització	

des i exigible

nt restrictive

ó, tinguin re

ió de cues. 

ECCPB —UPC 

en les illetes 

ccedeix per la

11: Senyals P

de	corbes

en corbes re

advertència 

mbinació  de 

cisions. Nom

t  necessària

ntersecció se

ció a una cor

ot arribar aba

pecte molt im

r a una corba

ncrementad

çat és de 30

a  110  km/

h la velocitat

/h, per tant s

velocitat  ab

d’aproximac

no és necess

es de radis i t

en principi e

de	veloci

s, les limitac

es. No s’imp

epercussions 

 2013/2014

Var

Ann

perimetrals,

a sortida per

P‐4, R‐ 1 i R‐4

s.		

equereix no 

de  perill,  s

tots  aquest

més es recor

a  per  poder 

ense priorita

rba. 

ans d’una co

mportant és 

a, independe

da en un 20%

0 metres de

/h  segons  le

t a la que po

s’haurà de se

bans  d’entra

ció a  la corb

sari col∙locar 

té un peralt d

es assequible

itat	màxim

cions de velo

posaran  límit

en la capaci

riant de Moll

nex núm. 12

 mai a la illet

rtinent. 

402 respectiv

sobrepassar

senyals  d’in

ts  elements

rerà a senya

reduir‐la  am

at, etc) en les

orba, per pod

que la veloc

entment de 

%. 

e radi i té un

s  condicions

t arribar un 

enyalitzar de

ar  a  la  corb

a  (120 km/h

cap tipus de

del 5,73%, e

e. 

ma.	

ocitat màxim

ts excessius q

itat de la car

erussa. L‐20

:  Senyalitzac

ta central, pe

vament. 

r certa veloc

dicació  de 

ha  d’ajuda

ls de limitac

mb  la  fi  de 

s que hi pug

der recorre‐la

citat Vm al a 

qualsevol alt

peralt del 7

s  de  la  norm

vehicle aban

egudament d

a.  Tot  i  això

h)  i  la velocit

e senyal ni ab

s pot realitza

a han de sem

que perjudiq

rretera, o pro

00 i LP‐3322. 

ció i Abalisam

erò únicame

citat. La utili

velocitat  m

ar  el  conduc

ció de velocit

fer  front  a 

i haver‐hi ve

a a la velocit

que pot arri

tra considera

7%. Aquesta 

ma.  Donat  q

ns de la corb

de tal maner

ò  degut  a  q

tat en corba

balisament. 

ar a una velo

mblar raona

quin  la credi

ovoquin acci

13 

ment. 

ent 

tzació 

àxima 

ctor  a 

tat on 

altres 

ehicles 

tat Vc 

bar 

ació, 

corba 

que  la 

a serà 

ra que 

que  la 

a  (110 

ocitat 

bles, i 

bilitat 

idents 



 

 

Isaac

 

Dona

100k

La cir

km/h

trans

veloc

límit 

4



En ca

vehic

‐ 

‐ 

‐ 



Al pri

calça

 

 

 

5. A

S’ent

cond

elem

de les

A  les

noctu

mate

Tamb

l’usua

c  Fco. Gimeno

ades  les  cara

m/h i es seny

rculació per 

h s’ha de  fer

sició en un ú

citat es  limita

40 km/h. Aq

4.7. Seny

 Principis.

arreteres de 

cle més lent s

Trams d’a

Trams de

completa

Trams de

 

 Senyalitza

incipi d’un tr

da, i a la sev

ABALISAM

én  per  aba

uctor,  amb 

ents tradicio

s corrents de

s  barreres  d

urnes servira

eix les vorade

bé s’instal∙la

ari de la carr

o Sanz — ETSE

acterístiques

yalitzarà deg

les rotonde

r mitjançant 

única senyal 

arà primer a

questa última

yalització	

 

calçada únic

s’hagi d’enva

avançament 

e preavís, din

ar un iniciat a

e prohibit ava

ació. 

ram de prohi

va finalització

Figura

MENT.	

lisament  la 

l’objectiu  d

onals (marqu

e circulació p

e  contenció 

an per il∙lum

es es pintara

ran fites qui

retera. 

ECCPB —UPC 

 de  la  carre

gudament. 

s estarà  limi

una senyal 

si  la diferèn

a 70 km/h  i a

a senyal haur

de	l’avan

a i doble sen

air un carril r

permès. 

ns els quals n

amb anterior

ançar. 

ibit avançar e

ó un senyal R

a 12: Senyals

utilització  d

de  reforçar 

ues vials, sen

possible.  

s’instal∙lara

inar els cont

n. 

lomètriques

 2013/2014

Var

Ann

etera es valo

itada a 40 k

intermitja  ja

cia de veloc

al cap de un

rà d’estar a 5

nçament.

ntit de circula

reservat pel 

no es deu inic

ritat. 

es situaran d

R‐502. 

s R‐305 i R‐50

de  determin

la  capacita

nyals i cartell

an  “captafar

torns de la c

s al marge de

riant de Moll

nex núm. 12

ora que  la ve

km/h,  la  tran

a que  la nor

citats és supe

ns 200 metre

50m de la ro

ació, en les q

sentit contra

ciar cap avan

dos senyals R

02 respectiva

nats  element

t  de  guia  ò

s verticals d

s  retrorefrec

carretera com

e la carreter

erussa. L‐20

:  Senyalitzac

elocitat màx

nsició entre e

mativa no p

erior a 40 km

es es disposa

tonda. 

que per avan

ari es definira

nçament, per

R‐305, una a 

ament. 

ts  fàcilment

òptica  que 

e circulació),

ctants”  que 

m a guia pel

a per inform

00 i LP‐3322. 

ció i Abalisam

xima ha de  s

els 100 km/

permet realit

m/h. Així do

arà una seny

nçar a un altr

an: 

rò si que es p

cada banda 

t  perceptible

proporcione

, així com ad

durant  les 

ls conductor

mar de la pos

14 

ment. 

ser de 

h  i 40 

tzar  la 

oncs  la 

yal de 

re 

pot 

de la 

es  pel 

en  els 

dvertir 

hores 

s. Així 

sició a 



 

 

Isaac

6. SI

La fin

fora d

resta

Els m

desni

consi












Ident

barre

patirà

accid

6

Basan

al llar

un ca

tota 

100 a

que  e

consi

6

Reco

indica

dispo

del ve

Tamb

dispo

pode

c  Fco. Gimeno

ISTEMES

nalitat d’una 

de control, d

 dels usuaris

marges  de  la

ivells  i  altre

deren com e

 Bàculs  d

pantalles

 Senyals d

mesurat a

 Carretere

 Murs,  ed

terreny m

 Talussos 

arrodonit

 Terraplen

d’inclinac

tificats els pe

era de conte

à un acciden

ent en cas d

6.1. Nive

nt‐nos en les

rg de la nost

audal molt p

la variant, d

anys de perí

el  risc  és  gr

derarem que

6.2. Cont

lzant‐nos en

at ha de ser 

osar en aque

ehicle per un

bé  es  comp

osaran les pil

r protegir le

o Sanz — ETSE

S	DE	CONT

barrera de p

de forma qu

s de la carret

  carretera  h

s  elements 

elements de 

d’il∙luminació

 anti‐soroll. 

de tràfic, arb

a 50 cm d’alt

es o calçades

dificis,  cimen

més de 7 cm.

amb  relació

t, o al 2:1 si e

ns d’altura s

ció no s’han 

erills es plan

enció de veh

nt, en ocasion

e que el veh

ll	de	risc.

s prescripcio

tra variant. D

petit  i per tan

intre de risc

íode de reto

reu.  Per  fina

e el risc d’ac

tenció	en	

n la OC 28/20

H1 – N2. Aix

elles zones o

n desnivell o

provarà  que 

es pel pas su

s piles front 

ECCPB —UPC 

TENCIÓ	D

protecció és 

e es limitin e

tera i altres p

han  de  ser  e

que  poden 

risc potencia

ó,  elements

res i qualsev

tura des de l

s paral∙leles.

ntacions,  ele

 

ó H:V  inferio

estan arrodo

uperior a 3 

arrodonit, 3:

tegen les po

icles  ja que 

ns és possibl

icle surti de 

ons de la OC 

Degut a que e

nt  la corrent

c greu. De  to

rn, en aques

alitzar,  en  e

cidents és m

la	variant

009 i donat q

xí doncs s’ha

n els terrapl

n en les zone

a  l’Autovia

uperior. En c

a possibles x

 2013/2014

Var

Ann

DE	VEHIC

 proporciona

els danys i le

persones o o

estudiats  i  s

afectar  la  s

al entre d’alt

s  de  susten

vol element 

la superfície 

ements  de  d

or a 3:1  si el

onits. 

m  i aquells a

:1 si estan ar

ossibles solu

fent‐ho gara

le eliminar e

la calçada. 

28/2009 co

el riu Corb e

t és molt  lleu

otes manere

st àrea en c

ls  passos  su

molt greu. 

t	en	gener

que el risc d

a optat per u

ens superen

es  on hi hag

a  A‐2  hi  ha 

cas de que no

xocs de vehic

riant de Moll

nex núm. 12

CLES.	

ar un cert ni

esions tant p

bjectes situa

’han  d’ident

eguretat  de

tres: 

ntació  de  c

de més de 1

de rodadura

drenatge  su

ls  canvis d’in

amb relació 

rrodonits. 

cions, lo ide

antim que si

l perill de ma

nsiderem qu

stà la immen

u no conside

es,  ja que he

oncret   es p

uperiors  de 

ral.	

’accident és 

una barrera m

n l’altura de 

gin obres de d

barreres  m

o sigui així, s

cles sense co

erussa. L‐20

:  Senyalitzac

vell de conte

pels seus ocu

ats en les pro

tificar  els  po

ls  usuaris  d

cartells,  pòr

5 cm de diàm

a. 

perficial  que

nclinació  tra

H:V menor 

al no és sem

 un vehicle 

anera que no

ue el risc d’a

nsa major pa

erarem que e

em de preve

rendran me

l’autovia  i  d

normal el n

metàl∙lica sim

3m, on hi ha

drenatge tra

metàl∙liques 

erà obligato

ontrol. 

00 i LP‐3322. 

ció i Abalisam

enció d’un v

upants com 

oximitats. 

ossibles  obst

e  la  carrete

rtics,  bande

metre de rad

e  sobresurt

nsversal no 

a 5:1 si els c

mpre col∙loca

surt de  la ca

o es produei

ccident és n

art del temp

es pugui  inc

eure  l’avingu

esures consid

de  la  via  de

nivell de cont

mple BMSNA

agi risc de ca

ansversal.  

a  la  zona 

ri instal∙lar‐le

15 

ment. 

ehicle 

per la 

tacles, 

era.  Es 

eroles, 

di mig 

in  del 

s’han 

canvis 

ar una 

alçada 

ixi cap 

ormal 

s amb 

loure, 

da de 

derant 

el  tren 

tenció 

A4/C a 

aiguda 

on  es 

es per 



 

 

Isaac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Reco

vida ú

 

6

Reco

la vid

Per  a

detal

del D

prefa

passa

es dis

un al

28/20

expos

c  Fco. Gimeno

Figura 13: 

6.3. Cont

lzant‐nos en

útil és major

6.4. Cont

lzant‐nos en

da útil és maj

aquests  dos 

ls constructi

Document  nú

abricada  anc

amà tubular 

sposaran les

tre es  farà d

009. Tot  i ai

sades en l’ap

o Sanz — ETSE

Esquema lon

tenció	en	

n  la OC 28/2

r que 400, el 

tenció	en	

 la OC 28/20

jor que 400, 

últims  caso

ius d’aqueste

úm.  2.  Cons

corada  al  ta

ancorada a 

s barreres m

de  forma gra

xò  , els amp

partat 6.1.2. 

ECCPB —UPC 

ngitudinal, tr

el	viaduct

009, donat 

nivell de con

els	passo

009, donat q

el nivell de c

os  s’implem

es es mostra

sistiran  en  a

ulell  del  cor

aquesta base

etàl∙liques e

adual amb  le

pits hauran d

de la mateix

 2013/2014

Var

Ann

ransversal i e

te	del	riu	

que el  risc d

ntenció indic

s	superio

que el risc d’

contenció ind

entaran  bar

aran als plàn

mpits  PXPJ6

rresponent 

e de formigó

esmentades a

es  transicion

de prolonga

xa O.C. 

riant de Moll

nex núm. 12

en planta de

Corb.	

d’accident és

cat ha de ser

ors	sobre	a

accident és m

dicat ha de s

rreres  espec

nols de les ob

6/1‐14c  amb

pas  superio

ó. Per a la re

a l’apartat 6

ns esmentad

r‐se en una 

erussa. L‐20

:  Senyalitzac

la barrera B

s greu  i  la  IM

H1. 

autovia	i	t

molt greu i l

ser H3‐H2‐H1

cials  de  pass

bres de fàbr

b  una  base  d

r  i  una  bara

sta del pas s

.2. La transic

des a  l’aparta

longitud  igu

00 i LP‐3322. 

ció i Abalisam

BMSNA4/C . 

MDp al  final

tren.	

a IMDp al fin

1. 

sos  superior

rica correspo

de  formigó 

ana metàl∙li

superior (ter

ció d’un siste

at 6.7.6 de 

ual o major 

16 

ment. 

 de  la 

nal de 

rs.  Els 

onents 

armat 

ca  de 

raplè) 

ema a 

la O.C 

de  les 



 
 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

ANNEX NÚM. 13  

ESTUDI	D’ORGANITZACIÓ	I	DESENVOLUPAMENT	DE	
LES	OBRES.	



 
 

	

	

	

	

	

	



 
 

ÍNDEX.	

1.  INTRODUCCIÓ.  4 

2.  ORGANITZACIÓ	DE	LES	OBRES	I	DESVIAMENTS	PROVISIONALS.  4 

3.  FASES	D’OBRA.  6 

3.1.  Fase 1.  6 

3.2.  Fase 2.  6 

3.3.  Fase 3.  7 

4.  SENYALITZACIÓ	PROVISIONAL	DURANT	LES	OBRES.  7 

APÈNDIX	1:	EXEMPLE	DE	FASES	D’OBRA	A	ROTONDES.  9 

	

	

	



 

 

Isaac

1. IN

L’obje

l’ordr

que  s

ambi

Es de

duran

2. O



La  va

d’Ang

mesu

interr

El pri

roton

seva 

varia

perm

aque

En  el

infrae

ja qu

de ve

Tamb

per a

Dona

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

c  Fco. Gimeno

NTRODU

ectiu del pre

re a seguir p

s’adoptaran 

ental o l’afec

escriuran les 

nt les obres i

ORGANITZ
 

 Introducc

ariant dissen

glesola,  en  t

ures  provisio

rompre el trà

incipal punt 

nda Sud, de 

existència  a

nt del presen

met  la circula

sta rotonda 

l  cas  de  la  r

estructures a

e connecta a

ehicles. 

bé  s’intercep

ls que s’hau

ades les cons

Replante

Construc

Construc

Construc

Construc

Construc

Construc

Construc

Construc

o Sanz — ETSE

CCIÓ.	

esent annex 

pel que fa a l

en alguns  c

cció sobre el

operacions 

i es proposar

ZACIÓ	DE

ció.  

nyada  transc

terrenys  prin

onals  per  m

ànsit de les i

d’atenció  se

connexió am

adaptant‐la m

nt projecte. 

ció de dos v

sigui mínima

resta  de  rot

amb que con

amb la nacio

pten diverso

rà d’evitar l’a

sideracions a

ig, treballs p

ció del tronc

ció del tronc

ció del tronc

ció del tronc

ció del tronc

ció dels 4 pa

ció de les 3 r

ció i acondic

ECCPB —UPC 

és exposar 

es actuacion

casos per  tal

l trànsit. 

més importa

ran les soluc

E	LES	OB

orre per  la 

ncipalment 

mantenir  l’a

nfraestructu

eria  les  roto

mb la carrete

mitjançant  l

En aquest ca

vehicles en p

a. 

tondes  si  qu

nnecta la pre

onal N‐II, inf

s  camins ag

afecció del t

nteriors, les 

revis, i repos

c de la carret

c de la carret

c de la carret

c de la carret

c de la carret

ssos superio

rotondes. 

cionament de

 2013/2014

V

A

d

a grans tret

ns del projec

l de minimit

ants, les situ

cions que es 

RES	I	DE

vessant Oes

agrícoles.    H

accessibilitat

ures ja existe

ondes de con

era L‐200 ja e

a  construcci

as, ja que l’a

paral∙lel, es p

ue  s’afecta  d

esent variant

raestructura

grícoles  i altr

rànsit duran

 tasques a d

sició de serv

tera del PK 0

tera del PK 2

tera del PK 2

tera del PK 3

tera del PK 7

ors. 

e l’entrada a

Variant de M

Annex núm. 

desenvolupa

s el desenvo

cte. S’explica

tzar, en  la m

uacions prov

creguin més 

SVIAMEN

st del munic

Hi  ha  difere

t  i  connect

ents.  

nnexió amb 

està construï

ió d’una nov

mplada de la

preveu que 

de manera  c

t. Cal parar e

a que dóna s

res  carretere

t tota la dura

ur a terme d

eis afectats.

+000 al 2+44

+560 al 2+74

+770 al 3+58

+660 al 6+98

+080 al 8+40

 la rotonda S

Mollerussa. L‐

13: Estudi d’

ament de les

olupament  i 

ran les situa

mida de  lo p

isionals que 

convenients

NTS	PROV

cipi de Molle

nts  punts  on

tivitat  de  l

aquestes  in

ïda. Així don

va  entrada  c

a calçada an

l’afecció al t

considerable

special atenc

ervei a un a

es amb  inter

ació de l’obr

e forma resu

40. 

40. 

80. 

80. 

00. 

Sud.  

‐200 i LP‐332

’organització

s obres. 

l’estructurac

acions provis

possible,  l’im

es duran a t

s.  

VISIONAL

erussa  i del 

n  cal  plante

a  zona,  i 

fraestructur

ncs, s’aprofit

corresponen

ular de la ro

trànsit que u

e  el  trànsit  d

ció a la roton

preciable nú

rseccions  sim

ra. 

umida serien

4 

22. 

ó i 

ció de 

ionals 

mpacte 

terme 

LS.	

Palau 

ejar‐se 

evitar 

res. La 

tarà la 

nt  a  la 

tonda 

utilitza 

de  les 

nda 2, 

úmero 

mples, 

n: 



 

 

Isaac

La di

prime

d’evit

const

totali

divisi

roton

interr



L’obr

Cap d

per  a

Aque

esta 

acces

terre

tasqu

A con

super

aque

traça

sigui 

mate

trans

reg. T

const

dispo

En pr

zona 

consi

const

La se

per  t

const

Desp

longit

per d

la sen

c  Fco. Gimeno

visió del  tro

er  lloc, es co

tar el pas de

trucció.  A  p

itat  d’aques

ó en trams p

ndes  que  s’h

rompre el m

 Descripci

ra s’iniciarà a

d’Obra,  i Sala

al  personal 

estes es  loca

en  fase  de

ssibilitat.  En 

nys destinat

ues de replan

ntinuació es 

riors, per als

sta fase es d

 per confirm

així es duran

erial de prés

sversal a mid

També, els e

trucció de  l’

osarà de form

rincipi, s’utili

per  accedir

derarà  la  p

trucció. 

egüent  fase s

rams  indepe

trucció de les

rés  d’això,  e

tudinals es p

darrere d’aqu

nyalització ve

o Sanz — ETSE

onc de  la  va

onstruirà  la 

e vehicles pe

art,  per min

ts  trams  es

per construir

han  de  cons

enys possibl

ó del desenv

amb les tasqu

a de Reunio

d’obra  (ves

litzaran al po

e  desenvolu

cas  de  que

ts per a ocup

nteig i de rep

durà a  term

s quals,  la se

durà a terme

mar si es conv

n als abocad

tec   per  l’ex

a que es con

elements de 

esplanada. A

ma simultàni

itzarà la prò

r  a  la  obra. 

possibilitat  d

seria  la d’afe

endents un c

s obres de fà

es  podrà  du

podran realit

uesta activita

ertical i la co

ECCPB —UPC 

riant  en  aqu

variant   per 

er sobre seu 

nimitzar  el  t

podrien  fe

r el tronc de 

struir,  ja  que

e el trànsit d

volupament 

ues prèvies d

ns amb  la D

stuaris,  men

olígon  indus

pament,  i  e

e  s’estimi  op

pació tempo

posició i mov

me  la  fase de

eva construc

e la comprov

venient la ut

dors mencion

xecució dels

nstrueix l’esp

drenatge lon

Allà on  sigui

a a la constr

pia traça de 

Tot  i  això, 

de  construir

ermat, que s

cop  finalitza

àbrica. La cap

ur  a  terme 

tzar a mida 

at.  Durant a

ol∙locació de 

 2013/2014

V

A

d

uests  trams 

trams a ba

durant la se

temps  de  co

r  de maner

la variant d

e  aquestes  e

de les infraes

de les obres

d’instal∙lació

irecció d’Ob

njadors,  serv

strial del Sud

en  el  qual 

portú,  aque

ral.  En aque

viment de se

e moviment

cció podrà s

vació de la id

tilització d’aq

nats a l’anne

s  terraplens.

planada, inclo

ngitudinal es

i necessària 

ucció de la p

la carretera

en  cas  de 

r  un  camí 

s’iniciarà am

des  les  tasq

pa de trànsit

la  fase  de  s

que avança 

aquesta fase

les barreres 

Variant de M

Annex núm. 

desenvolupa

està  justific

nda  i banda 

eva construc

onstrucció  d

ra  simultània

e forma sim

es  deixaran 

structures af

s.  

ó d’oficines d

bra. També e

veis...)  i  per

d‐Est del Pala

resten  terre

sta  localitza

esta fase inic

rveis afectat

 de  terres  i 

er simultàni

doneïtat del 

quest per als

ex de Geolog

Es disposar

oent les obre

s podran inst

la  col∙locaci

plataforma.

a i/o els nom

que  el  cap 

de  terra  al

mb  l’estesa d

ues de  la  fo

t serà l’últim

senyalització

el afermat 

e també es p

de contenci

Mollerussa. L‐

13: Estudi d’

ament de les

cada per dife

dels passos

ció i/o just d

de  l’obra,  ja

a.  També  s’

ultània a ban

per  al  final 

fectades. 

e topografia

es disposaran

r  al  magatze

au d’Anlgeso

enys  lliures 

ció  es  podr

cial també es

ts. 

de  la constr

a a  la dels  t

sòl de desm

s terraplens.

gia i Geotècn

ran els elem

es de fàbrica

tal∙lar a mes

ó d’un  col∙le

mbrosos cami

d’obra  ho 

ternatiu  pe

e  les capes 

ormació de  l’

a a executar

ó  i  abalisame

de  la capa d

podrà realitza

ó de vehicles

‐200 i LP‐332

’organització

s obres. 

erents motiu

s superiors p

després de la

a  que  alguns

utilitzarà  aq

nda i banda 

de  les  obre

a, despatxos 

n les  instal∙la

em  de  les 

ola, el qual e

amb  molt 

ria  establir  e

s durà a term

rucció dels p

terraplens. D

munt del llarg

. En cas de q

nia, i es dem

ments de dre

a de les sèqu

sura que ava

ector d’aigü

ins agrícoles

estimi  opor

er  accelerar 

base  i  interm

’esplanada  i

r. 

ent.  Les ma

de trànsit, se

ar la disposi

s necessàrie

5 

22. 

ó i 

us.  En 

per  tal 

a seva 

s  o  la 

questa 

de les 

es  per 

per al 

acions 

eines. 

encara 

bona 

en  els 

me les 

passos 

Durant 

g de la 

que no 

manarà 

enatge 

ies de 

nça la 

es, es 

s de la 

tú,  es 

el  la 

mèdia 

 de  la 

arques 

empre 

ció de 

s. 



 

 

Isaac

Per a

l’afec

l’imp

3. FA

Per a

defin

3

En  aq

princ

traça

infrae

A mé

sense

‐ 

‐ 

Un  co

const

3

En aq

les vi

de  la

centr

aque

c  Fco. Gimeno

cabar es ma

cció del  tràn

acte ambien

ASES	D’O

a  la construc

eixen tot seg

3.1. Fase

questa  fase 

ipal de tota 

 de  la carret

estructures a

és   es constr

e afectar el t

En totes 

carretera

qual,  ser

banda de

de la roto

Sempre 

secundàr

quilomèt

de  la nov

dues,  la s

banda en

circular d

op es  const

trucció a ban

Rot

3.2. Fase

questa fase e

es principals

a  que  es  par

ral  de  la  rot

sta  fase es 

o Sanz — ETSE

aterialitzaran

nsit.  Finalme

ntal tals com 

OBRA.	

ció de  la var

guit: 

e	1.	

de  projecte

la variant, le

tera LP‐3322

a les rotonde

ruiran  les vie

rànsit actual

les rotondes

a secundària.

rà  necessari 

e la carretera

onda com fin

que  sigui  p

ria  a  banda 

ric d’aquesta

va variant, a

secundària  i

n un altre,  s

durant un cur

rueixin  les  v

nda i banda d

tonda 
1 
2 
3 

Taula 1: Vie

e	2.	

es finalitzarà

s per la part 

rlarà més  en

tonda  i  les  c

preveuen af

ECCPB —UPC 

n les rotonde

nt,  es duran

la hidrosem

riant de Mol

e  es  duran 

es obres de 

2  i del camí d

es 3 i 1, respe

es auxiliars p

l. Per fer‐ho 

s es creuen 

. Les intersec

traslladar‐le

a principal en

ns la situació 

possible,  la 

i  banda  d

a. Però per m

ixò només é

ntersecciona

ent obligato

rt tram per la

vies provisio

de la carrete

Via principa
LV‐2001

nacional N‐
LP‐3322

s afectades p

à  la construc

de la rotond

ndavant.  A  c

connexions  a

feccions al  t

 2013/2014

V

A

d

es, que es co

n  a  terme  le

bra del terra

llerussa s’ha

a  terme  els

fàbrica dels 

de Miralcam

ectivament. 

per tal de pe

es seguiran 

la variant ac

ccions es pro

es  a  fóra,  p

n l’actual fas

actual sense

intersecció 

e  la  carrete

motius const

és possible e

a per una ba

ori que per c

a via principa

nals de  les 

ra principal d

al  V

‐II  Cam
Ca

per les roton

cció de  les r

da que ja est

continuació 

amb  el  tron

rànsit de  les

Variant de M

Annex núm. 

desenvolupa

nstruiran en

es  tasques  s

aplens, plant

n distingit d

s  treballs  pe

passos supe

mp necessàrie

 

ermetre  les c

els següents

ctual, una ca

odueixen a l’

er  poder  ex

se. El trànsit 

e veure mod

del  traçat 

era  principa

tructius, eco

en el cas de 

anda en un 

continuar pe

al. 

carreteres  s

de la rotond

Via secundàri
Camí de M

mí de Torregr
arrerada del 

ndes de nova

otondes. Pri

tà construïda

es  procedir

nc  de  la  vari

s  vies princi

Mollerussa. L‐

13: Estudi d’

ament de les

 diverses fas

obre mesure

acions, etc. 

iverses fases

er  a  la  cons

eriors i les m

es per  la con

construccion

criteris: 

arretera prin

interior de la

xecutar  la  ro

d’aquesta ci

ificat el traça

provisional 

al  es  situarà

onòmics i de 

la Rotonda 

PK de  la prin

er  la via  secu

ecundàries, 

a. 

ia a modifica
Miralcamp. 
ossa‐ Fonda
cap de Term

 construcció.

mer, es desv

a amb la sen

à  a  la  const

ant  i  la  rest

pals en  redu

‐200 i LP‐332

’organització

s obres. 

ses per minim

es  corrector

s de  l’obra q

strucció  del 

modificacions

nnexió d’aqu

ns de  les rot

ncipal,  i un c

a rotonda, a

otonda  a  ba

ircularà pel c

at de la via. 

  de  la  carr

à  al  mateix 

situació del

3. Per a  les 

ncipal  i per 

undària,  s’ha

es procedir

ar. 

rella. 
me. 

. 

viarà el tràn

nyalització d’

trucció  de  la

ta  de  les  vie

uir  la  velocit

6 

22. 

ó i 

mitzar 

res de 

que es 

tronc 

s de la 

uestes 

ondes 

camí o 

amb lo 

anda  i 

centre 

retera 

punt 

tronc 

altres 

l’altra 

agi de 

à  a  la 

nsit de 

’obres 

a  part 

es.  En 

tat de 



 

 

Isaac

circul

cas d

circul

Tamb

3

Finalm

l’ape

4. SE

Els de

defen

d’abr

Fome

Les fu

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

 

A títo

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

A con



Duran

exem

horitz

obres

blanc



c  Fco. Gimeno

lació. A prior

de que el cap

len en un sen

bé es duran a

3.3. Fase

ment es pro

rtura de la v

ENYALIT

esviaments q

nses a estab

ril  de  1989. 

ent: “Señaliza

uncions fona

Informar 

Ordenar 

Modificar

represent

Donar seg

ol de catàleg,

Senyals d

Senyals d

Senyals d

Senyals m

Elements

Elements

Elements

ntinuació es 

 Senyalitza

nt  l’execució

mple, les que

zontal  s’hau

s es farà en 

c. 

 Senyalitza

o Sanz — ETSE

ri, no es prev

p d’obra ho 

ntit i després

a terme les i

e	3.	

ocedirà a  l’a

ariant en gen

TZACIÓ	P

que es deriv

blir amb carà

També  són

ación Móvil 

amentals d’a

a l’usuari de

la circulació 

r el comport

ten les obres

guretat als t

, no limitatiu

de perill 

de reglament

d’indicació 

manuals 

s de abalisam

s lluminosos 

s de defensa 

detalla la sen

ació horitzon

ó  de  les  obr

 es veuen af

urà de pintar

color groc. U

ació vertical

ECCPB —UPC 

veu la neces

cregui opor

s en l’altre.

nterseccions

pertura de  l

neral. 

ROVISIO

vin de  l’exec

àcter provisio

n  d’aplicació

de Obras” i “

quest tipus d

e la presència

en la zona af

ament de l’u

s. 

reballadors i

u, es pot indi

tació i priorit

ment reflecto

 

nyalització q

ntal. 

res,  en  aque

fectades per 

r de negre p

Un cop finali

. 

 2013/2014

V

A

d

sitat de prov

rtú, es duran

s necessàries

les  rotondes

NAL	DUR

cució de  les 

onal, es regi

ó  les  instruc

“Manual de 

de senyalitza

a de les obre

fectada per 

usuari per ta

i treballs que

car que els e

tat 

ors 

que s’ha tingu

elles  vies  qu

 la construcc

per  tal d’am

itzades, la se

Variant de M

Annex núm. 

desenvolupa

vocar talls de

n a  terme de

s per a la fina

s per a que 

RANT	LES

obres,  la sen

iran per  la  In

ccions  i  reco

Ejemplos de

ació són:  

es. 

aquelles.  

l que s’adap

e realitzin les

elements ser

ut en compte

ue  s’hagi  de 

ció de les rot

magar‐la.  La 

enyalització e

Mollerussa. L‐

13: Estudi d’

ament de les

e trànsit inte

eixant passa

alització de le

siguin utilitz

S	OBRES.

nyalització,  l

nstrucció de 

omanacions 

Señalización

ti a la situaci

s obres. 

ran: 

e. 

modificar  e

tondes, la se

nova  senyal

es tornarà a

‐200 i LP‐332

’organització

s obres. 

ermitents, pe

ar els vehicle

es obres. 

zades  com a

.	

l’abalisamen

e Carreteres 

del  Ministe

n de Obras F

ió no habitua

el  traçat,  com

enyalització 

lització dura

 realitzar en

7 

22. 

ó i 

erò en 

es que 

a  tal,  i 

nt  i  les 

8.3‐IC 

eri  de 

ijas”. 

al que 

m  per 

actual 

nt  les 

n color 



 

 

Isaac

Les se

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

A ban

la sen

vehic

 

 



Pel q

d’aco

col∙lo

 

 

 

 

c  Fco. Gimeno

enyals vertic

Senyalitza

Limitació

Avançam

Fi de proh

nda d’aquest

nyalització ve

cles que trave

 Barreres 

que  fa  a  les 

ord  amb  la O

ocaran barre

o Sanz — ETSE

cals provision

ació d’avís d

 de velocitat

ment prohibit

hibicions (TR

tes senyals q

ertical conte

essen algun 

Figura 1

de seguretat

mesures de

Ordre  Circul

res de segur

ECCPB —UPC 

nals d’obra a

’obres (TP‐1

t (TR‐301). 

 (TR‐305). 

R‐500). 

que es col∙loc

empla també

punt dins la 

: Principals e

t. 

e  contenció 

lar  321/95  T

etat tipus BM

 2013/2014

V

A

d

a emprar, seg

8). 

caran a tots 

é la disposició

zona d’obra

elements de s

de  vehicles 

T.  I  P.  Sobre

MSNA4/100a

Variant de M

Annex núm. 

desenvolupa

gons la Norm

els trams a 

ó d’altres sen

. 

senyalització

i  la  separac

e  Sistemes  d

a. 

Mollerussa. L‐

13: Estudi d’

ament de les

ma 8.3‐IC són

ambdós cost

nyals que se

ó vertical. 

ió de  carrils

de  Contenció

‐200 i LP‐332

’organització

s obres. 

n: 

tats de la ca

rveixin per a

s  en  fase d’o

ó  de  Vehicl

8 

22. 

ó i 

lçada, 

a guiar 

obres, 

es,  es 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAPÈNDIX	1

V

A

d

1:	EXEMPL

Variant de M

Annex núm. 

desenvolupa

LE	DE	FASE

Mollerussa. L‐

13: Estudi d’

ament de les

ES	D’OBRA

‐200 i LP‐332

’organització

s obres. 

A	A	ROTON

9 

22. 

ó i 

NDES.	





 
 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

ANNEX NÚM. 14  

PLA	D’OBRES.	



 
 

	

	

	

	

	

	



 
 

ÍNDEX.	

1.  INTRODUCCIÓ.  4 

2.  UNITATS	BÀSIQUES.  4 

3.  DÍES	ÚTILS	DE	TREBALL.  4 

4.  TEMPS	PER	ACTIVITAT.  6 

4.1.  Treballs previs i desviació de serveis.  6 

4.2.  Moviment de terres.  7 

4.3.  Elements de drenatge.  8 

4.4.  Estructures.  8 

4.5.  Ferms i paviments.  8 

4.6.  Senyalització.  9 

4.7.  Fase 2.  9 

4.8.  Mesures correctores.  10 

4.9.  Seguretat i salut i control de qualitat.  10 

5.  DIAGRAMA	DE	GANTT.  10 

APÈNDIX	1:	DIAGRAMA	DE	GANTT.  11 

	

	

	



 

 

Isaac

1. IN

En el

estim

durac

S’iden

amb 

depe

que t

La va

ja qu

tracta

recur

Es  im

rendi

valor

2. U

Les u

conti













3. D

Per a

mape

de  Ca

conti

‐ 

c  Fco. Gimeno

NTRODU

 present  an

macions,  el  s

ció total serà

ntificaran el

el nombre 

ndrà del nom

també marca

riable de dec

e és el que 

a  d’una  obr

rsos i el temp

mportant que

iments mitjo

ar aquests re

UNITATS	B

unitats bàsiq

nuació: 

 Demolicio

 Serveis af

 m3 de mo

 m3 de sò

 Tona de m

 Tona de m

 m2 d’obr

 Metre lin

 Metre lin

 Metre lin

 Metre lin

 

DÍES	ÚTIL

a  la determin

es de isolínie

arreteres,  ju

nuació es de

Es define

de dies d

dies del m

o Sanz — ETSE

CCIÓ.	

nex es deta

seu  comença

à des del com

s diferents  t

de  dies  treb

mbre de rec

arà l’inici de 

cisió més im

afecta direc

ra  d’extrema

ps destinat a

e el pla d’ob

os dels recur

endiments i 

BÀSIQUE

ques mesura

ons i treballs

fectats. 

oviment de t

òl estabilitzat

mescla bitum

mescla bitum

ra de fàbrica.

neal de drena

neal de drena

neal de barre

neal de marca

LS	DE	TRE

nació dels di

es de coeficie

unt  amb  la 

escriuen els c

eix el coeficie

del mes “m” 

mes. 

ECCPB —UPC 

allen  els  treb

ament,  la  se

mençament d

tipus d’unita

ballats  en  ca

ursos assign

les mateixes

portant és e

ctament a  la

a  urgència, 

 cada activit

bra es  recolz

rsos utilitzats

la durada de

ES.	

bles en que

s previs. 

terres (terra

t S‐EST 3. 

minosa en ca

minosa en ca

. 

atge longitud

atge transver

era de segure

a vial. 

EBALL.	

es útils per 

ents de reduc

reducció  qu

coeficients q

ent de reduc

en que  la te

 2013/2014

balls que  co

eva  durada 

de la primera

ats bàsiques 

adascuna  d’e

ats a cadasc

s. 

el número de

a durada de 

s’intentarà 

tat. 

za en una e

s. Es per aix

e les obres en

e es quantifi

plè, desmun

pa base i int

pa de rodad

dinal. 

rsal. 

etat. 

a  la execuci

cció dels die

ue  s’establei

ue s’han em

cció per gela

emperatura 

Variant de 

Annex núm

nformen  l’o

i  la  seva  fin

a activitat fin

dins d’una 

elles.  El  tem

cuna i de les 

e recursos qu

l’obra. Degu

buscar  un  e

stimació bas

xò que hi ha 

ns recolzarem

quen els  tre

t, sòl selecci

termèdia. 

ura. 

ó dels difere

s de treball e

ix  al  tenir  e

mprat: 

da, “A”, com

mínima és s

Mollerussa. 

m. 14:  Pla d’O

bra,  i  s’espe

nalització.  Ai

ns a la finalitz

activitat pri

ps que  es d

relacions am

ue es destine

ut a que el p

equilibri  ent

sada en els 

un cert gra

m dades d’al

eballs de  l’ob

onat, etc). 

ents treballs 

editats per la

n  compte  e

m el quocient

superior a 0o

L‐200 i LP‐33

Obres. 

ecifica, mitja

ixí  doncs,  la

zació de l’últ

ncipal,  junta

dedica  a  aqu

mb les altres

en a cada act

present cas 

tre  el  nomb

amidament

u d’incertes

ltres project

bra  s’enume

 s’han utilitz

a Direcció Ge

els  dies  fest

t entre el no
oC  i el núme

4 

322. 

ançant 

a  seva 

tima. 

ament 

uestes 

s, cosa 

tivitat, 

no es 

bre  de 

s  i els 

a. Per 

es. 

eren a 

zat els 

eneral 

ius.  A 

ombre 

ero de 



 

 

Isaac

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

Amb 

aque

El  co

climà

Amb 

pode

fixada

c  Fco. Gimeno

Es  define

superficia

“m” en q

dies del m

Es define

“C”, com 

9 del mat

Es define

entre el 

número d

Es define

entre  el 

número d

els mapes d

sts coeficien

Mes 

Gener

Febrer

Març 

Abril 

Maig 

Juny 

Juliol 

Agost 

Setembr

Octubre

Novemb

Desemb

Taula 1

oeficient  red

àtiques es de

Fo
Ex
À
R
M

Taula 2: 

això obtenim

m obtenir el

a pel comen

o Sanz — ETSE

eix  el  coefic

als o per pen

que  la tempe

mes. 

eix  el  coefici

el quocient 

tí és igual o s

eix el coefici

nombre de 

de dies del m

eix el coefici

nombre de 

de dies del m

d’isolínies an

nts per a cada

  0

r  0

re 

e 

bre  0

re  0

1: Valors men

ductor  com

efineix amb le

Unitat d’o
ormigons 
xplanacions 
Àrids
egs i tractame

Mescles bitum

Fórmules de

m els coefici

ls coeficients

çament d’ 

ECCPB —UPC 

cient  de  red

netració,   “B

eratura a les 

ent de  redu

entre el nom

superior a  5o

ent de  redu

dies del me

mes. 

ent de  redu

dies del me

mes. 

teriorment e

a mes: 

A 

0,78 

0,75 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0,85 

0,75 

nsuals dels c

zo

binat  per  a

es fórmules 

bra afectada

ents superficia
inoses 

els coeficient

ients reduct

s mitjos, que

 2013/2014

ducció  per  t

B”, com el q

 9 del matí é

ucció per  te

mbre de dies
oC i el númer

cció per plu

es  “m” en qu

ucció per plu

es  “m”  en q

esmentats, e

B

0,1

0,1

0,28

0,55

0,9

1

1

1

1

0,8

0,2

0,09

coeficients re

ona de projec

a  cada  unit

de la següen

Expre

als

ts reductors f

ors mensual

e seran amb 

Variant de 

Annex núm

emperatura 

uocient entr

és igual o su

mperatura  lí

s del mes “m

ro de dies de

uja  límit de  t

ue  la precipi

uja  límit de  t

ue  la precip

es poden obt

C

0,35

0,47

0,78

0,9

1

1

1

1

1

1

0,65

0,42

eductors de d

cte. 

tat  d’obra 

nt taula: 

ssió del coefic
Cm=A∙B
Cm=0,5∙B∙
Cm=D
Cm=B∙E
Cm=C∙E

finals segons

ls per a cada

els que es tr

Mollerussa. 

m. 14:  Pla d’O

límit  de  ris

re el nombre

uperior a  10

ímit de mes

m” en que la 

el mes. 

treball,   “D”,

itació es  infe

treball,    “E”,

pitació  es  inf

tenir els segü

D

0,98

0,98

0,95

0,97

0,97

0,96

0,96

0,97

0,93

0,95

0,96

0,96

dies de treba

afectada  pe

cient reducto

(D+E)

s la unitat af

a unitat afec

eballarà per 

L‐200 i LP‐33

Obres. 

scos,  tractam

e de dies de

0oC i el núme

scles bitumin

temperatura

, com el quo

erior a 10m

, com el quo

ferior  a  1mm

üents valors

E 

0,93 

0,92 

0,88 

0,84 

0,85 

0,8 

0,94 

0,93 

0,89 

0,86 

0,87 

0,86 

all per la 

er  les  cond

or 

fectada. 

ctada. Així m

r no tenir una

5 

322. 

ments 

el mes 

ero de 

noses,  

a a les 

ocient 

m  i el 

ocient 

m  i  el 

 per a 

dicions 

mateix, 

a data 



 

 

Isaac

F

Se

O

No

De

Finalm

possi

per a

4. T

A  co

activi

Per a

i  els 

(supo

s’exp

dins 

dies, 

que s

4

L’obr

partir

L’obr

c  Fco. Gimeno

Mes  F

Gener 

Febrer 

Març 

Abril 

Maig 

Juny 

Juliol 

Agost 

etembre 

Octubre 

ovembre 

esembre 

Mitja 

T

ment es con

bles festius e

 cadascuna d

Fo
Ex
À
R
M

TEMPS	PE

ntinuació  es

itats contem

ixò s’ha ting

amidaments

osant que  es

pressaran a c

de cada act

i per explan

s’expressarà 

4.1. Treb

ra començarà

r d’aleshores

ra s’iniciarà a

o Sanz — ETSE

Formigons 

0,764 

0,735 

0,950 

0,970 

0,970 

0,960 

0,960 

0,970 

0,930 

0,950 

0,816 

0,720 

0,891 

Taula 3: Coefi

nsideraran 21

entre setma

d’aquestes a

Unitat d’o
ormigons 
xplanacions 
Àrids
egs i tractame

Mescles bitum

Taula 4: Dies

ER	ACTIV

s  determina

mplades per a

ut en compt

s de  l’obra  a

s  treballen   

continuació  j

ivitat. Així, p

nacions es tre

en els següe

balls	prev

à amb l’acte

s començara

amb la impla

ECCPB —UPC 

Explanacio

0,745 

0,712 

0,915 

0,905 

0,910 

0,880 

0,950 

0,950 

0,910 

0,905 

0,778 

0,683 

0,853 

ficients reduc

1 dies de tre

na. Així donc

ctivitats: 

bra afectada

ents superficia
inoses 

s hàbils de tr

VITAT.	

arà  quin  és 

a l’execució d

te estimacion

a  construir. 

8 hores dià

ja s’hauran  t

per exemple

eballen, de m

ents apartats

is	i	desvia

 de replante

n la resta d’a

ntació de les

 2013/2014

ons Àrid

0,98

0,98

0,95

0,97

0,97

0,96

0,96

0,97

0,93

0,95

0,96

0,96

0,96

ctors finals se

eball hàbils 

cs la quantit

Dies

als

reball per me

el  temps  n

del present p

ns d’altres pr

Amb  aquest

àries) de  cad

tingut en co

e,  si  la durad

mitja, 18 de 

s serà de 167

ació	de	se

eig. A aquest

activitats de 

s diverses in

Variant de 

Annex núm

ds  tra
su

80 

80 

50 

70 

70 

60 

60 

70 

30 

50 

60 

60 

62 

egons la unit

per mes, de

at de dies hà

s hàbils de tre
19
18
20
11
15

es i per unita

necessari  pe

projecte. 

rojectes en q

ts últims,  s’h

da part de  le

ompte els di

da estricte d

cada 30 die

7 dies. 

erveis.	

ta tasca se li 

l’obra. 

stal∙lacions p

Mollerussa. 

m. 14:  Pla d’O

Regs i 
actaments 
uperficials 

0,093 

0,092 

0,246 

0,462 

0,765 

0,800 

0,940 

0,930 

0,890 

0,688 

0,174 

0,077 

0,513 

tat afectada.

scomptant c

àbils de treb

ball per mes 

at afectada. 

er  realitzar  c

quant a rend

ha  calculat  l

es obres.  En

es hàbils qu

e  formar  l’e

s segons la T

assigna la d

pel personal

L‐200 i LP‐33

Obres. 

Mescle
bitumino

0,326 

0,432 

0,686 

0,756 

0,850 

0,800 

0,940 

0,930 

0,890 

0,860 

0,565 

0,361 

0,700 

. 

caps de setm

ball per mes s

cadascuna  d

diment dels e

la durada  en

n  les durade

ue es pot  tre

explanada  fo

Taula 4, la d

duració d’un 

 que hi treba

6 

322. 

es 
ses

mana  i 

seran, 

de  les 

equips  

n dies 

es que 

eballar 

os 100 

urada 

dia. A 

allarà. 



 

 

Isaac

En aq

etc. T

de m

A  co

aprox

aque

finalit

Paral

la  tra

l’espl

camí 

de les

s’esti

neces

Finalm

de  se

Borge

traça

sèqui

4

Un  c

afect

En pr

neces

S’hau

rendi

justam

Per d

podrà

equip

fer am

terme

come

Els am

rendi

aque

terra 

c  Fco. Gimeno

questes entr

També entre

aterial, apar

ontinuació 

ximadament

st cas 2,  tre

tzi en 28 die

∙lelament, e

aça,  per  tal

lanada. Els c

del Molinet

s rotondes. A

ma  una  du

ssàries, un co

ment, es dur

erveis  i  l  ‘aco

etes,  tot  i  c

t. S’estima u

ies, comptan

4.2. Movi

op  la  traça 

ats, es come

rimer  lloc es

ssària  per  d

uran de retir

iment d’uns 

ment despré

dur a  terme 

à ser excava

ps aquesta o

mb voladure

e  en  uns 

ençament de

midaments m

iment igual a

sta activitat 

vegetal. 

o Sanz — ETSE

ren  les oficin

en dins d’aqu

rcament de la

es  durà  a

t,   un  total d

eballen a un 

s. 

s duran a te

l  de  deixar 

camins afect

t,  i el Camí d

Amb tot això

uració  de  30

op s’hagin de

ran a terme,

ondicioname

onstar  dins 

una duració 

nt que es nec

iment	de	

de  la  carre

ençaran les o

s procedirà 

dur  a  terme

ar uns 68.92

73 m3 /h pe

és de finalitza

el desmunt 

ble amb mitj

operació es d

es, per a  les 

9  dies.  Aqu

e l’esbrossad

mostren que

a 171 m3 /h.

en un  total

ECCPB —UPC 

nes, sales de

uestes tasqu

a maquinària

a  terme  l’e

de 246.163,7

ritme de 80

erme els des

aquest  ter

ats són el ca

de Linyola. Ta

ò i amb dos e

0  dies.  Dura

esviat els cam

, també en p

ent de  la  sèq

del  capítol 

d’uns 45 die

cessitarà, pro

terres.	

tera  es  trob

operacions re

a  la  retirada

e  més  enda

25,64m3 de t

er equip. Pe

ar les operac

s’haurà de 

jans mecànic

durà a terme

que el rend

uests  treba

a. 

 s’haurà de t

Així doncs e

 de 101 dies

 2013/2014

e  reunions, m

ues  l ’acondi

a, etc. S’estim

esbrossada. 

74 m2.   Com

00m2/h cada

viaments de

rreny  lliure 

amí paral∙lel

ambé es des

equips de tre

ant  la  mate

mins, d’una 

paral∙lel a le

quia Gran, d

de  drenatge

es degut a la

obablement,

bi  lliure  del 

elacionades a

a de  la  capa

vant  les  me

terra vegetal

er tan, aques

cions d’esbro

moure un  to

cs de rendim

e en 62 dies.

diment s’esti

lls  es  podr

terraplenar 

es creu conv

s. Activitat q

Variant de 

Annex núm

magatzems d

cionament d

ma una dura

Es  calcula

mptant que e

ascun, es pre

els principals

per  l’avança

a  la Tercera

sviaran aque

eball, per les

eixa  fase  es

durada estim

s dues últim

de  la  sèquia 

e  transversa

a importància

, un equip pe

material  ve

amb el movi

a de  terra  ve

esures  corre

. Els equips 

sta activitat 

ossada amb d

otal de 91.7

ment per equ

 La resta, el 

ma  igual a 1

ran  començ

un total de 1

venient l’ús d

que començ

Mollerussa. 

m. 14:  Pla d’O

d’eines, vest

de terrenys d

ció d’uns 6 d

a  que  s’ha

els equips qu

eveu que aq

s camins asfa

ament  de  l

a Sèquia del 

ells que afect

 dimensions

s  realitzaran

mada de 10 d

es actuacion

del Moll  i d

al,  degut  a  l

a dels servei

er a cada sèq

getal  i  dels 

ment de terr

egetal,  i  s’ap

ectores  d’im

que interven

durarà 85 d

dos equips. 

54,3 m3. S’e

uip de 120 m

10%, s’estim

189 m3/h,  i p

ar  uns  5  d

193.132,75 m

de dos equip

arà després 

L‐200 i LP‐33

Obres. 

tuaris, menja

destinats a  l

dies. 

aurà  d’esbr

ue  intervene

questa activi

altats afecta

a  construcc

Canal d’Urg

ten  la const

s dels desviam

n  les  demol

dies. 

ns, les repos

del Barranc d

les  necessita

is afectats i 

quia. 

possibles  s

res. 

pilarà  la qua

mpacte  ambi

nen solen te

ies,  i es rea

estima que e

m3/h. Utilitzan

ma que s’hau

per tant es d

dies  despré

m3, amb equ

ps per dur a t

de  la  retira

7 

322. 

adors, 

’acopi 

rossar, 

en, en 

tat es 

ts per 

ció  de 

gell, el 

rucció 

ments 

licions 

sicions 

de  les 

ats  de 

de les 

erveis 

antitat 

iental. 

nir un 

litzarà 

el 90% 

nt dos 

urà de 

durà a 

és  del 

ips de 

terme 

da de 



 

 

Isaac

4

Els tr

terra

ambd

En el 

plana

de re

diàm

30 di

tubs s

Per  la

drens

la cot

avanç

treba

7.493

podra

L’ami

ritme

podra

baixa

4

Aque

Terce

d’altr

l’auto

estim

indep

l’esbr

4

Per ta

col∙lo

traça

de co

té  ce

s’hag

Així d

per c

sòl  se

c  Fco. Gimeno

4.3. Elem

eballs relacio

plenat hagin

dós. 

 capítol de d

a d’inundació

eposició de se

etre per la r

ies. A més, a

s’instal∙len s

a  seva band

s sota cunete

ta de la rasan

çat prou am

all  treballen 

3,56m,  aque

an comença

idament d’aq

e que per  les

an  disposar 

ants, que a u

4.4. Estru

esta partida 

era  i riu Corb

res projectes

ovia  i  sobre 

mada  per  la

pendents  de

rossada. 

4.5. Ferm

al de dur a t

ocant de form

. No es gens

ol∙locar les ca

erta  indepen

gi col∙locat en

doncs, per in

omplet i que

eleccionat  2

o Sanz — ETSE

ments	de	d

onats amb e

n  cobert una

drenatge tra

ó del riu Cor

erveis afecta

iera i 4 de 2

aquesta activ

ota el terrap

a, el drenat

es de desmu

nt. Així donc

mb  les rases  i

a  un  ritme

estes  activita

r les cunetes

questes és d

s de desmun

els  baixants

n ritme de 3

uctures.	

resulta més

b). Compara

s,  i tenint en

  el  riu  Corb

  totalitat  d

e  la  resta  d’

ms	i	pavim

terme de for

ma successiv

s desitjable c

apes de prin

dència,  es p

n tota la traç

iciar la pavim

e la formació

2  com  del  sò

ECCPB —UPC 

drenatge.

el drenatge d

a distància  s

nsversal, en

rb. Cal recor

ats. Així donc

m de diàmet

vitat es  farà

plè.  

ge  longitudi

unts un cop f

cs, les cunete

i drens. Per 

e  de  30m/h

ats  estaran 

s de terraplè

’un total de 

nt, aquesta a

s  dels  terrap

0m/h ens dó

difícil d’est

nt  les durad

n compte qu

b,  per  estar 

e  les  obres

’activitats.  A

ments.	

rma eficient 

va una rere l

onstruir l’es

ncipi a fi de l

pot  comença

ça. 

mentació cal

ó de l’esplana

òl  estabilitza

 2013/2014

de la platafor

suficient  com

s queda el d

rdar que  les 

cs per l’estab

tre per la pla

à abans de q

inal començ

finalitzada la

es de desmu

ambdues ac

.  Com  l’am

finalitzades 

è en el mom

9454,1m. Su

activitat es f

plens.  Es  cal

óna una dura

imar. Hi ha 

des de const

ue en el pres

composats 

s  de  fàbrica

Així  que  es 

les obres de

l’altre un co

planada o el

a traça de fo

ar  a  col∙loca

ldrà que el te

ada estigui p

at  EST‐3,  es 

Variant de 

Annex núm

rma començ

m perquè no

drenatge de 

sèquies ja s’

bliment dels 

ana d’inunda

que  finalitzi e

arà amb  la c

a fase de ter

nt es comen

ctivitats, es c

idament  de

en  uns  45 

ent que el p

uposant que

finalitzarà en

lcula  una  lo

ada de 7 dies

4 passos  su

rucció de tip

sent cas, s’h

de  lloses  d

a  es  de  12

podran  com

e ferms i pav

p aquesta úl

l ferm en tra

orma contínu

ar  la  capa  su

erraplenat e

prou avançad

considerarà

Mollerussa. 

m. 14:  Pla d’O

aran un cop 

o hi hagi  int

la riera del 

’havien cond

tubs de dren

ació) s’estim

el  terraplena

creació de  r

raplenat i de

çaran a reali

considerarà q

cunetes  de

dies.  Per  la

ropi terraplè

els equips t

n 57 dies. Pe

ngitud  total 

s. 

periors  (tren

pologies d’es

auran de cin

de  formigó  i

0  dies.  Aqu

mençar  amb 

viments les c

ltima ja s’ha 

ms de la tra

ua. La col∙loc

uperior  aban

stigui gaireb

da. Tant per 

à  un  rendim

L‐200 i LP‐33

Obres. 

les operacio

terferències 

Serradal  i el

dicionat en  l

natge (un d’1

a que caldra

at,  ja que aq

rases pels  tu

e la consecu

itzar un cop 

que els equ

e  desmunt 

a  seva  banda

è estigui fina

reballen al m

er últim, tam

  de  1112,19

n, autovia,  s

structures si

ntrar el pas 

in  situ,  la  d

uestes  obre

la  finalitzac

capes s’han d

 col∙locat so

ça, sinó que

cació de les 

ns que  la  an

bé acabat o a

a la disposic

ent  per  equ

8 

322. 

ons de 

entre 

l de  la 

a fase 

1m de 

an uns 

quests 

ubs de 

ció de 

s’hagi 

ips de 

es  de 

a,    es 

alitzat. 

mateix 

mbé es 

9m  de 

sèquia 

milars 

sobre 

urada 

s  són 

ció  de 

d’anar 

bre la 

s’han 

capes 

nterior 

acabat 

ció del 

uip  de 



 

 

Isaac

140m

l’esta

amb 

Un  c

s’exp

Unit

Reg
Tot‐
Reg
Cap
AC2
Reg
ECR
Cap
AC2
Reg
ECR
Cap
BBT

Així d

algun

4

La se

Pel  q

princ

delim

aque

S’han

20m/

Finalm

S’esti

4

La  se

opera

dies d

c  Fco. Gimeno

m3/h. Així do

abilitzat 51 (3

un 5 dies de

cop  acabada

posen les dad

tat 

g curat ECR‐1 
‐ú artificial 
g imprimació E
pa base 
22baseG 
g adherència  
R‐1d 
pa intermèdia 
22binS 
g adherència  
R‐2d‐m 
pa de trànsit 
TM 11B 

doncs, s’estim

nes d’aqueste

4.6. Seny

nyalització e

que  fa  a  la

ipalment,  le

miten  el  car

stes dues ac

n de col∙loca

/h, es durà a 

ment  la seny

ima en uns 2

4.7. Fase

egona  fase 

acions detall

de treball pe

o Sanz — ETSE

oncs, per  l’es

33.871 m3). 

 marge reco

a  l’esplanada

des que dete

Amidam
càlculs 
105.76
28.525,

ECI  93.707,

6.692m

86.727,

8.031m

84.237,

2.978m

Taula 5:

ma que la rea

es activitats.

yalització.

en general co

a  senyalitzac

s  línies  long

ril  amb  el  v

tivitats es po

r un total de

terme en 49

yalització ve

25 dies de tre

e	2.	

de  l’obra  c

lades a l’ann

er aquesta fa

ECCPB —UPC 

stesa del  sò

Si s’utilitzen

manat. 

a,  es  comen

erminen la du

ment  Den
(T/m

1,91m2  ‐
,3m3  2,18
,69m2  ‐

m3  2,20

,8m2  ‐ 

m3  2,40

,92m2  ‐ 

m3  2,23

: Durada de l

alització del 

. 

.	

omençarà un

ció  longitud

itudinals que

voral  (19.84

oden dur a te

e 5478.9m de

9 dies. 

rtical es dur

eball. 

completa  els

ex de estudi

se. 

 2013/2014

òl  selecciona

 dos equips,

nçarà  amb 

uració d’aqu

nsitat 
m3) 

Amida
final.
105.7

8 28.52
93.70

0  14.72

86.72

0  19.27

84.23

3  6.640

l’execució de

ferm es dug

n cop finalitzi

inal  de  ma

e marquen e

45,24m).  Am

erme en 3 i 6

e barreres m

rà a terme u

s  treballs  a

i i organitzac

Variant de 

Annex núm

t  s’empraran

, un per a ca

el  ferm  i  e

estes activita

ament  Re
pe

61,91m2 70
5,3m3 80
7,69m2 70

2,4T  12

7,8m2  70

4,4T  12

7,92m2  70

,94T  12

e les unitats d

ui a terme e

i la paviment

arques  viàrie

el  límit entre

mb  un  rend

6 dies respec

metàl∙liques. 

n cop s’hagi

mb  les  inte

ció de les obr

Mollerussa. 

m. 14:  Pla d’O

n 53 dies  (3

da activitat, 

els  paviment

ats. 

endiment 
er equip 

N
d’

00m2/h 2 
0T/h 2 
00m2/h 2 

20T/h  2 

00m2/h  2 

20T/h  2 

00m2/h  2 

20T/h  2 

del ferm. 

n uns 170 di

tació. 

es,  s’han  tin

e carrils (9.9

iment  equiv

ctivament. 

Considerant

n col∙locat a

erseccions  i 

res. Així donc

L‐200 i LP‐33

Obres. 

34.990,8 m3)

 es poden so

ts.  A  contin

Número 
’equips 

Du
(die
26 
34 
23 

16 

22 

21 

21 

7 

es si es solap

ngut  en  co

922,62m)  i  le

valent  a  63

t un rendime

aquestes bar

nusos  de  l

cs s’estima u

9 

322. 

)  i per 

olapar 

nuació 

rada 
es) 

pen 

mpte, 

es que 

0m/h, 

ent de 

rreres. 

’obra, 

uns 40 



 

 

Isaac

4

El  co

come

4

Aque

simul

5. D

Partin

diagr

activi

S’ha t

d’elle

depè

Tots 

algun

ja s’h

Tanm

elles 

Regla

Contr

Tal  c

marq

que e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c  Fco. Gimeno

4.8. Mesu

onjunt  de  m

ençaran quan

4.9. Segu

ests  treballs 

ltaneïtat am

DIAGRAM

nt dels  temp

ama de bar

itats principa

tingut en co

es en major t

n de la realit

els  estudis 

ns casos les n

ha tractat ant

mateix, es con

es  proposa

ament Gener

ractista. 

om  es  pot 

quen el camí 

el termini d’e

o Sanz — ETSE

ures	corre

mesures  cor

n faltin 10 di

uretat	i	sa

es  realitzen

b la resta d’a

MA	DE	GAN

ps  requerits

res que  s’in

als de les obr

ompte  l’ordre

temps que e

tzació d’altre

anteriors  po

necessitats d

teriorment e

nsideren suf

a,  que  és  e

ral de Contra

veure  en  el

crític que de

execució es v

ECCPB —UPC 

ectores.	

rectores  s’e

es per finalit

lut	i	contr

,  com  no  po

activitats des

NTT.	

que  figuren

clou al  final

res. 

e cronològic

l teòricamen

es a les quals

oden  desenv

e l’obra pod

en diferents p

icientment a

establir  el  p

actes de l’Est

  gràfic  algu

efineix la dur

valora en 477

 2013/2014

estima  que 

tzar la segon

rol	de	qua

ot  ser  d’una

s del principi

n  en  els dife

 del present

c obligat ent

nt necessari,

s ha d’ajusta

volupar‐se  d

den implicar 

punts.  

aproximades

pla  d’obra  o

tat i que pug

nes  activitat

rada total de

7 dies, gaireb

Variant de 

Annex núm

es  duran  a

na fase de l’o

alitat.	

a  altre mane

i fins al final 

erents  apart

t annex, en 

re  les activit

 ja que en d

r‐se. 

d’una maner

modificacion

s les hipòtesi

orientatiu  q

gui servir de 

ts  estan ma

e l’obra. En e

bé 16 mesos

Mollerussa. 

m. 14:  Pla d’O

a  terme  en 

bra. 

era,  durant 

de l’obra. 

ats  anterior

el qual  s’ha

tats, desenvo

eterminats c

ra molt més

ns en els tem

s realitzades

ue  estableix

base al que h

arcades  en  v

l gràfic tamb

s complets. 

L‐200 i LP‐33

Obres. 

uns  30  die

tota  l’obra 

rs  s’ha  realit

an  represent

olupant‐se a

casos una ac

s  exhaustiva

mps requerits

s per al fi que

x  l’Article  6

ha de presen

vermell.  Aqu

bé es pot obs

10 

322. 

es.  Es 

i  amb 

tzat  el 

tat  les 

alguna 

tivitat 

,  i  en 

s, com 

e amb 

63  del 

ntar el 

uestes 

servar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Variant de 

Annex núm

APÈNDIX	1

Mollerussa. 

m. 14:  Pla d’O

1:	DIAGRAM

L‐200 i LP‐33

Obres. 

MA	DE	GA

11 

322. 

ANTT.	



Id Nombre de tarea Duración

1 Acta de replanteig 1 día

2 Treballs previs 74 días

3 Instal∙lacions 6 días

4 Esbrossada  28 días

5 Desviament de camins 30 días

6 Demolicions 10 días

7 Serveis afectats 45 días

8 Moviments de terres 186 días

9 Terra vegetal  85 días

10 Desmunts mecànics  62 días

11 Desmunts voladures  9 días

12 Terraplens  101 días

13  Drenatge longitudinal 191 días

14 Rases i drens  45 días

15 Cunetes desmunts  45 días

16 Cunetes terraplens  57 días

17 Baixants  7 días

18 Drenatge transversal 30 días

19 Estructures 120 días

20 Formació de l'esplanada 56 días

21 Sòl seleccionat 2  53 días

22 Sòl estabilitzat 3  51 días

23 Formació del ferm 170 días

24 Reg curat  26 días

25 Tot‐ú‐artificial  34 días

26 Reg imprimació  23 días

27 Capa base  16 días

28 Reg adherència  22 días

29 Capa intermèdia  21 días

30 Reg adherència  21 días

31 Capa rodadura  7 días

32 Senyalització i abalisament 74 días

33 Línia eix principal  3 días

34 Línies vorals  6 días

35 Barrera metàll∙lica 49 días

36 Senyalització vertical 25 días

37 2a Fase d'Obra 41 días

38 Mesures correctores 30 días

39 Seguretat i Salut 477 días

40 Control de Qualitat 477 días

41 Fi de l'obra 1 día

D E F M A M J J A S O N D E F M
Semestre 1, 2014 Semestre 2, 2014 Semestre 1, 2015

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Margen de demora

Página 1

Proyecto: Variant Mollerussa
Fecha: sáb 21/09/13
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B1/ C/ D/ D1/E/ 
/G/ H/ J/ K/ L/L1

/ B1/ C1/ D1/ E/ 
/G/ H/ I1/ J1/ K/ 

L/ L1 
/ B1/ C/ D/ E/ F/ 
1/H1/ K/ K1/ L/ 

L1/ 

B1 (Negatiu), C (Direct
 G1 (Irreversible), H (
a l’origen) 

I AVALUACIO 
ACTES 

AVALUACIÓ 
COMPATIBLE 
MODERAT  t

COMPATIBLE 
MODERAT 

S

COMPATIBLE

COMPATIBLE 
MODERAT 

S

te), C1 (Indirecte), D (
Recuperable), H1 (Irr

Realitzar un segui
tal de determinar
Ubicar de forma a
els acopis tempor
de terra que caldr
els magatzems de
Serà obligat, ja du
possible les condi
construcció de les
curs d’aigua i cal p
provisional. Duran
la contaminació p
oblidar que són c
permeables i allu
els magatzems de
No cal preveure l’
més de situar el p
abassegaments d
S’ha previst dispo
zones en que l’aig
profundes en els 

(Simple), D1 (Acumul
ecuperable), I (Periòd

Variant de

Annex núm

HIDRO

MESURES CO
iment durant tot 
r els possibles imp
adient a les zones
rals de terres i int
rà portar a terme
e productes quím
urant les obres, re
icions inicials dels
s estructures (O.D
preveure reduir a
nt el temps que d
per evitar afectar 
anals de reg. Cald
nyades dels curso
e productes quím
’aplicació de mes
parc de maquinàri
e materials alluny
osar de cunetes de
gua flueix cap al te
pocs desmunts de

atiu), D2 (Sinèrgic), E
dic), I1 (Aparició irreg

e Mollerussa. L‐20

m. 17:  Estudi d’im

LOGIA 

ORRECTORES 
el temps que dur
pactes sobre els a
s de terrenys men
tentar minimitzar 
. Situar en zones 
ics i plantes de fo
establir el més ràp
s cursos d’aigua af
D. i O.F.). No es po
al mínim el temps 
durin les obres, vig
els canals d’aigua
drà situar en zone
os d’aigua el parc 
ics i plantes de fo
ures correctores e
ia, els acopis de te
yats dels canals i s
e peu de terraplè 
erraplè. I cunetes
el projecte. 

 (a curt termini), E1 (a
gular), J (Continu), J1 (

4

00 i LP‐3322. 

mpacte ambiental

in les obres per 
qüífers. 
nys permeables 
els moviments 
poc permeables 
ormigó i asfalt. 
pidament 
fectats per la 
odrà tallar mai el 
de desviament 
gilar i controlar 
a que no podem 
es poc 
de maquinària, 

ormigó i asfalt. 
específiques a 
erres i els 
sèquies. 
en aquelles 
s triangulars 

a mig termini), E2 
(Discontinu), K 
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saac  Fco. Gimeno S

Via orbital de M
L‐

1‐ Modific
del terr

2‐ Risc d’a
d’estab

3‐ Movime
dels ma

Via orbital de M
L‐

1‐ Pèrdua 
a l’ocup

2‐ Augmen
sòl. 

3‐ Contam
lubrican
substàn

EFECTES PREVISIBL
(llarg termini), F (Pe
(Localitzat), K1 (Ext

Sanz — ETSECCPB —

Mollerussa.  Conn
‐200 I LP‐3322 

IMPACTE 
cació de l’orograf
eny 

augment d’erosió 
ilitat de talussos.

ent de terres i co
ateixos. 

Mollerussa.  Conn
‐200 I LP‐3322 

IMPACTE 
de la qualitat edà
pació de terreny. 

nt de la compacta

minació per combu
nts, ciment, form
ncies bituminoses

LES: A (Notable), A1 (
ermanent), F1 (Temp
tensiu), L (Proper a l’o

— UPC 2013/2014

nexió entre     CA

CAR
ia i relleu  A

i pèrdua 
. 

A/
E2/

mpensació  A

nexió entre     CA

CAR
àfica degut  A

ació del  A/

ustibles, 
igó i 
s. 

A/ 
F1/

Mínim), B (Positiu), B
oral), G (Reversible), 
origen); L1 (Allunyat a

ARACTERITZACIÓ 
DELS IMPA

RACTERITZACIÓ
A/B1/C/D/E/ 
F/G1/H1/K/L 

/B1/C1/D1/E1/ 
/F1/H/I1/J1/K/L 

A1/B1/C/D/E/ 
F/G1/H1/K/L 

ARACTERITZACIÓ 
DELS IMPA

RACTERITZACIÓ
A/B1/C/D/E/ 
F/G1/H1/K/L 

/B1/C/D/D1/E1 
E2/F/G/H/L 

B1/ C/ D/ E/E1/ 
/G/ H/ I1/ J1/ K 
K1/ L/L1 

B1 (Negatiu), C (Direct
G1 (Irreversible), H (R
a l’origen) 

I AVALUACIO 
ACTES 

AVALUACIÓ 
MODERAT  S

MODERAT 

MODERAT  S

I AVALUACIO 
ACTES 

AVALUACIÓ 
MODERAT  S

COMPATIBLE 
MODERAT 

T

COMPATIBLE 
MODERAT 

te), C1 (Indirecte), D (
Recuperable), H1 (Irre

S’haurà de delimi
passos superiors 
l’estrictament nec
Revegetació dels 
dels passos super
com la integració 
S’intentarà aprofi
per dur a terme e
aprofitar es porta

S’haurà de delimi
desmunts per tal 
necessària. 
Tindrà caràcter te
correctores tal i c
hagin finalitzat les
Protegir els punts
amb el seu manei
encara no s’hagin
neteja de les cube
en espera de ser t
maquinària i zone

(Simple), D1 (Acumula
ecuperable), I (Periòd

Variant de

Annex núm

GEOLO

MESURES CO
tar perfectament
per tal de no afec
cessària. 
terraplens amb p
riors que permeti 
paisatgística dels
itar el màxim poss
els terraplens i el m
arà a abocadors p

EDAFO

MESURES CO
tar perfectament
de no afectar mé

emporal i reversib
com la descompac
s obres. 
s on hi hagi cimen
ig, i en cas de ves
n penetrat en el sò
es de formigó i pe
transportats a l’a
es de treball fora 

atiu), D2 (Sinèrgic), E 
dic), I1 (Aparició irreg

e Mollerussa. L‐20

m. 17:  Estudi d’im

OGIA 

ORRECTORES 
t la traça dels terr
ctar més superfíci

pendents de 3H/2
tant l’estabilitzac
s mateixos. 
sible del material
material que no e
roposats en el pro

LOGIA 

ORRECTORES 
t la traça dels terr
és superfície de l’e

ble si s’apliquen m
ctació i el subsola

nts i formigons, an
saments recollir‐l
òl. Delimitar els p
er la deposició de 
bocador. Establir 
de les àrees més 

(a curt termini), E1 (a
ular), J (Continu), J1 (

4

00 i LP‐3322. 

mpacte ambiental

raplens dels 
e de 

V, i sobretot els  
ció dels talussos 

 de desmunts 
es pugui 
ojecte. 

raplens i dels 
estrictament 

mesures 
t una vegada 

nar amb cura 
los mentre 
unts per a la 
tots els residus 
el parc de 
sensibles.  

a mig termini), E2 
Discontinu), K 
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saac  Fco. Gimeno S

Via orbital de M
L‐

1‐ Destruc

2‐ Fragme
forestal

3‐ Afectac

4‐ Afectac
protegid

5‐ Impacte
gasos tò
fotosint

EFECTES PREVISIBL
(llarg termini), F (Pe
(Localitzat), K1 (Ext

Sanz — ETSECCPB —

Mollerussa.  Conn
‐200 I LP‐3322 

IMPACTE 
cció de vegetació 

ntació d’hàbitats
ls 
ció a la vegetació 

ció d’hàbitats o es
des, arbres monu
es provocats per 
òxics… sobre la fu
tètica. 

LES: A (Notable), A1 (
ermanent), F1 (Temp
tensiu), L (Proper a l’o

— UPC 2013/2014

nexió entre     CA

CAR
existent.   A

F/

s i masses  A1/
G

de ribera.  A1/

spècies 
umentals… 

A1/

la pols, 
unció 

A1
E2

Mínim), B (Positiu), B
poral), G (Reversible), 
origen); L1 (Allunyat a

ARACTERITZACIÓ 
DELS IMPA

RACTERITZACIÓ
A/ B1/ C/ D/ E/ 
/G1/H/ J/ K/ L 

/ B1/ C/ D/ E/ F/ 
G1/ H /J1/ K/ L 
/ B1/ C/ D/ E/ F/ 
G/H/ K/ L 

/ B1/ C/ D/ E/E1 
F/ G/H/ K/ L 

1/ B1/ C/ D/ E1/ 
/F1/ G1/ H/ I1/ 

K1/L 

B1 (Negatiu), C (Direct
G1 (Irreversible), H (
a l’origen) 

I AVALUACIO 
ACTES 

AVALUACIÓ 
COMPATIBLE 
MODERAT  

v

COMPATIBLE 

COMPATIBLE 

COMPATIBLE

COMPATIBLE 
MODERAT 

te), C1 (Indirecte), D (
Recuperable), H1 (Irr

Delimitar perfecta
de la estrictamen
específica per cad
vegetal, hidrosem
pròpies de l’indre
No es preveuen m

Delimitar perfecta
de la estrictamen
No es preveuen m

Limitar i delimitar
l’obra als camins 
regs periòdics per
seques. 

(Simple), D1 (Acumula
ecuperable), I (Periòd

Variant de

Annex núm

VEGET

MESURES CO
ament la traça pe
t necessària. Cald
da àrea afectada q
mbra i plantació d’
et. 
mesures corrector

ament la traça pe
t necessària. 
mesures corrector

r la circulació de m
i passos prèviame
r evitar la generac

atiu), D2 (Sinèrgic), E 
dic), I1 (Aparició irreg

e Mollerussa. L‐20

m. 17:  Estudi d’im

TACIÓ 

ORRECTORES 
er tal de no afecta
drà procedir a una
que consistirà en 
’espècies arbòries

res. 

er tal de no afecta

res. 

maquinària i de ve
ent establerts. Po
ció important de 

(a curt termini), E1 (a
ular), J (Continu), J1 (

4

00 i LP‐3322. 

mpacte ambiental

ar més superfície 
a revegetació 
estesa de terra 
s i arbustives 

ar més superfície 

ehicles propis de 
rtar a terme 
pols en èpoques 

a mig termini), E2 
(Discontinu), K 
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saac  Fco. Gimeno S

Via orbital de M
L‐

1‐ Destruc

2‐ Efecte b

3‐ Impacte

4‐ Afectac
protegid

5‐ Disminu
emigrac
tranqui

EFECTES PREVISIBL
(llarg termini), F (Pe
(Localitzat), K1 (Ext

Sanz — ETSECCPB —

Mollerussa.  Conn
‐200 I LP‐3322 

IMPACTE 
cció d’hàbitats fau

barrera. 

e sobre corredors

ció d’hàbitats o es
des … 

ució de la poblaci
ció cap a zones m
l∙les. 

LES: A (Notable), A1 (
ermanent), F1 (Temp
tensiu), L (Proper a l’o

— UPC 2013/2014

nexió entre     CA

CAR
unístics.   A/ B

G

A/ 
E/

s biològics.  A1
E1/

spècies  A1
E/E

ió degut a 
més 

A/
E1/

Mínim), B (Positiu), B
poral), G (Reversible), 
origen); L1 (Allunyat a

ARACTERITZACIÓ 
DELS IMPA

RACTERITZACIÓ
B1/ C1/ D/ E/ F/ 
G1/H/ J/ K1/ L 

B1/ C1/ D/ D1/ 
/E1/ F/ G/ H/ J/ 

K1/L/L1 

1/ B1/ C1/ D/ E/ 
/F/ G/ H/ J1/ K/ 

L/ 
1/ B1/ C/C1/ D/ 
E1/E2/F/ G/H/J/ 

K/ L 
/ B1/ C1/ D/ E/ 
/ F1/G1/ H1/ J/ 

K1/ L/ 

B1 (Negatiu), C (Direct
G1 (Irreversible), H (
a l’origen) 

I AVALUACIO 
ACTES 

AVALUACIÓ 
COMPATIBLE 

COMPATIBLE 
MODERAT. 

COMPATIBLE 

COMPATIBLE

COMPATIBLE 
MODERAT 

t

te), C1 (Indirecte), D (
Recuperable), H1 (Irr

Restaurar el millo
l’ecosistema una 
revegetació dels t
Delimitar perfecta
de la estrictamen
Caldrà assegurar 
diversos passos d
en aquest cas en 
creuaments amb 
No hi ha a la zona
podrien servir com
humanitzades i te
No calen mesures

En fase d’explotac
la situació actual.
per les obres i de 
els indrets més se
a minimitzar els e
terme a la tardor 
activitat dels anim

(Simple), D1 (Acumula
ecuperable), I (Periòd

Variant de

Annex núm

FAU

MESURES CO
or i més ràpid poss
vegada hagin fina
talussos i els espa
ament la traça pe
t necessària 
la permeabilitat a
e fauna per facilit
concret dos caixo
sèquies. 
a cap corredor esp
m a corredors, pe
enen poca vegeta
s correctores per 

ció es pot tornar a
 Portar un contro
moviment de la m
ensibles. Procurar
efectes de la press
i a l’hivern que so
mals. 

atiu), D2 (Sinèrgic), E 
dic), I1 (Aparició irreg

e Mollerussa. L‐20

m. 17:  Estudi d’im

UNA 

ORRECTORES 
sible la situació in
alitzat les obres m
ais lliures que rom
er tal de no afecta

a la fauna amb la 
tar el desplaçame
ons de secció 3x2 

pecífic, només les
erò aquestes són m
ció. 
absència dels ma

a recuperar a curt
ol estricte de les zo
maquinària,... esp
r reduir la durada 
sió sobre els anim
olen ser períodes 

(a curt termini), E1 (a
ular), J (Continu), J1 (

4

00 i LP‐3322. 

mpacte ambiental

nicial de 
mitjançant la 
manguin. 
ar més superfície 

construcció de 
ent dels animals, 
en els 

s sèquies 
molt 

teixos. 

t o mig termini 
ones d’afectació 
pecialment en 
de les obres per 

mals i portar‐les a 
de mínima 

a mig termini), E2 
(Discontinu), K 
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saac  Fco. Gimeno S

Via orbital de M
L‐

6‐ Impacte

7‐ Impacte
paisatgí
paisatge

8‐ Impacte
l’entorn
canvis a

EFECTES PREVISIBL
(llarg termini), F (Pe
(Localitzat), K1 (Ext

Sanz — ETSECCPB —

Mollerussa.  Conn
‐200 I LP‐3322 

IMPACTE 
e visual.  

e sobre la qualita
ística i degradació
e. 

e sobre la recupe
n i capacitat per a
a la zona de proje

LES: A (Notable), A1 (
ermanent), F1 (Temp
tensiu), L (Proper a l’o

— UPC 2013/2014

nexió entre     CA

CAR
A/ 
F1/

t 
ó del 

A1/

H/ J

ració de 
absorbir 
ecte. 

A/ 
E2

Mínim), B (Positiu), B
poral), G (Reversible), 
origen); L1 (Allunyat a

ARACTERITZACIÓ 
DELS IMPA

RACTERITZACIÓ
B1/ C/ D/ E/E1/ 
/G1/ H1/ J1/ K1/ 

L 

/ B1/ C/ D/ E /F/ 
G1/ 

J1/ K/ K1/ L/ L1 

B1/ C/ D/ E/E1/ 
2/F/ G1/ H/ K/ L 

B1 (Negatiu), C (Direct
G1 (Irreversible), H (
a l’origen) 

I AVALUACIO 
ACTES 

AVALUACIÓ 
COMPATIBLE 
MODERAT 
SEVER 

S

COMPATIBLE 
MODERAT  

COMPATIBLE 
MODERAT 

te), C1 (Indirecte), D (
Recuperable), H1 (Irr

Serà sever a les zo
ho s’haurà de lim
únicament a la su
3H:2V en els talus
comporti una ocu
elements de nova
Limitar la zona d’a
mesures correcto
provocats per la n
revegetació adeq
una vegada finalit
No serà necessari

(Simple), D1 (Acumula
ecuperable), I (Periòd

Variant de

Annex núm

PAISA

MESURES CO
ones pròximes als
itar la zona afecta
uperfície estrictam
ssos per permetre
upació excessiva I
a incorporació com
afectació a l’estric
ores específiques p
nova via al seu en
uada a cadascuna
tzades les obres.
i l’aplicació de me

atiu), D2 (Sinèrgic), E 
dic), I1 (Aparició irreg

e Mollerussa. L‐20

m. 17:  Estudi d’im

ATGE 

ORRECTORES 
s passos superiors
ada per l’execució
ment necessària. A
e la revegetació se
ntegrar paisatgíst
m ara les àrees m
ctament necessàr
per tal d’integrar 
torn natural. Proc
a de les àrees que

esures correctore

(a curt termini), E1 (a
ular), J (Continu), J1 (

5

00 i LP‐3322. 

mpacte ambiental

s. Per suavitzar‐
ó de les obres 
Adoptar el perfil 
empre que no 
ticament els 
ortes. 
ria i aplicar les 
els canvis 
cedir a una 
e restin lliures 

s concretes. 

a mig termini), E2 
(Discontinu), K 

50 

l. 



 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

saac  Fco. Gimeno S

Via orbital de M
L‐

1‐ Afeccio

2‐ Constru
d’interè

3‐ Impacte
camins 
senders

EFECTES PREVISIBL
(llarg termini), F (P
(Localitzat), K1 (Ext

Sanz — ETSECCPB —

Mollerussa.  Conn
‐200 I LP‐3322 

IMPACTE 
ns a patrimoni ar

uccions catalogad
ès cultural. 
e sobre elements
ramaders, vies ve
s de gran recorreg

LES: A (Notable), A1 (
ermanent), F1 (Temp
tensiu), L (Proper a l’o

— UPC 2013/2014

nexió entre     CA

CAR
rqueològic.  A1

F

des  A1/

s culturals, 
erdes, o 
gut. 

A1
E1/

Mínim), B (Positiu), B
poral), G (Reversible), 
origen); L1 (Allunyat a

ARACTERITZACIÓ 
DELS IMPA

RACTERITZACIÓ
1/B1/ C1/ D/ E/ 
F1/ G/H/ K/ L1 

/ F1/ G/ H/ K/ L 

1/ B1/ C/ D/ E/ 
/ F/G1/ H1/ K/ L 
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1. OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 

prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 

projecte ”Projecte constructiu  de la via orbital de Mollerussa. Variant entre el PK 2+300 de la 

L-200 i el PK 3+860  de la LP-3322, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la 

Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 

compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a 

les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i 

humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de 

treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 

funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, 

que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb 

antelació a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 

d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

2. PROMOTOR-PROPIETARI. 

 Promotor: Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques. 

 Adreça: Avinguda Josep Tarradellas, 2-6. 

 Població:  Barcelona. 

 
 

3. AUTOR DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 

 Redactor: Isaac Francisco Gimeno Sanz. 

 Titulació: Enginyer de Camins, Canals i Ports. 

 

4. DADES DEL PROJECTE. 

4.1. Autor del projecte. 

 Redactor: Isaac Francisco Gimeno Sanz. 

 Titulació: Enginyer de Camins, Canals i Ports. 

 

4.2. Tipologia d’obra. 

 Classe d’obra: Construcció. 

 Subclasse: Variant. 

 

El present projecte proposa una alternativa al traçat de la carretera L-200 i de la LP-3322 que 

es desenvolupa entre els PK 2+300 i 4+240 d’una i altre respectivament. Actualment aquestes 

passen pel centre de Mollerussa trobant-se amb la nacional N-II als respectius punt d’origen. 
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Els nombrosos carrers del centre d’aquesta població i la congestió dels mateixos provoquen 

que nombroses interseccions d’aquestes vies amb les carreteres L-200 i LP-3322 siguin 

problemàtiques des del punt de vista funcional, i provoquen que les velocitats de recorregut 

siguin relativament baixes pels vehicles que van en direcció Nord-Sud passant per Mollerussa. 

Així doncs, per tal de solucionar aquest problema es planteja el present projecte. 

4.3. Situació. 

 Carretera: L-200 (PK 2+300 al PK 0+000) i LP-3322 (PK 0+000 al PK 3+860) 

  

 Poblacions: Miralcamp, Mollerussa, Palau d’Anglesola i Vila-Sana 
 

 Codi Postal: 25242 / 25230 / 25243 / 25245 

4.4. Comunicacions. 

 Per carretera: L-200, LP-3322, C-233, Autovia A-2,Nacional N-II. 
 

 Per tren: Línia interior de RENFE Barcelona-Lleida via Manresa té 
parada a Mollerussa 
 

 Autobús: Xarxa de línies regulars d’autobusos que enllacen els pobles 
de la comarca 

4.5. Pressupost d’execució material de seguretat i salut. 

 

4.6. Termini d’execució. 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 16 mesos. 

4.7. Mà d’obra prevista. 

Pressupost Execució Material 

 

8.616.179,31€ 

25% Ma D’obra 

 

2.154.044,83€ 

Núm mig d’hores treballades per treballador i any 

 

1760h 

Duració d’obra estimada 

 

16 mesos 

Hores treballades durant l’obra per cada treballador 

 

2333h 

Preu mig treballador/h 

 

14,50€/h 

Preu treballador /obra 

 

33828,5€ 

Treballadors en punta d’obra estimats 64 treballadors 
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4.8. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l’obra. 

Cap de colla 
 

Ajudant jardiner 

Oficial de 1a. 
 

Manobre 

Oficial 1a jardiner. 
 

Manobre especialista 

Oficial 1a d’obra pública 
 

Peó. 

Ajudant  

4.9. Tipologia dels materials a utilitzar a l’obra. 

ABALISAMENT 

ABRAÇADORES. 

ACCESSORIS PER A CONDUCCIÓ DE CABLES 

I FIBRA ÒPTICA 

ACCESSORIS PER A TUBS I CANALS 

ACER EN BARRES CORRUGADES 

ADOBS MINERALS D'ALLIBERAMENT LENT 

ADOBS MINERALS SÒLIDS DE FONS 

ARBRES DE FULLA CADUCA I 

ARBUST DE FULLA PERENNE 

BÀCULS 

BARANES D'ACER 

BARRERES 

CENTRALITZACIONS D'ESCOMESES 

CIMENTS 

CLAUS 

CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 

CONDUCTORS DE COURE NUS 

ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 

ESMENES BIOLÒGIQUES 

ESMENES D'ORIGEN SINTÈTIC 

FILFERROS 

FORMIGONS SENSE ADDITIUS 

GINESTES I GINESTELLS 

GRANULATS PER A PAVIMENTS 

GRANULATS PER A PAVIMENTS AMB 

LLIGANTS HIDROCARBONATS 

GRAVES 

LAMINES DE POLIETILÈ DRENANTS 

LLIGANTS HIDROCARBONATS 

MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 

MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I 

APUNTALAMENTS 

MATERIALS AUXILIARS PER A 

INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA 

MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE 

CANALITZACIONS 

MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE 

REGISTRE 
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MATERIALS AUXILIARS PER A 

PREFABRICATS DE FORMIGÓ 

MATERIALS AUXILIARS PER A 

PROTECCIONS DE VIALITAT 

MATERIALS PER A LÀMINES SEPARADORES 

MATERIALS PER A PERICONS DE 

CANALITZACIONS 

MATERIALS PER A PROTECCIONS D'ARBRES 

MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN 

CALENT 

MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES EN 

CALENT 

MORTERS AMB ADDITIUS 

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER 

A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ 

BAIXA 

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER 

A ELEMENTS DE SUPORT DE LLUMENERES 

EXTERIORS 

PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 

PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A 

VORADES 

PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 

PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 

PLAFONS 

PUNTALS 

REGULADORS DE FLUXE 

SAULONS 

SENYALS 

SENYALS I CARTELLS D'ALUMINI 

EXTRUSIONAT 

SORRES 

TAULERS 

TAULONS 

TERRES 

TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 

TOT-U 

TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓ 

TUBS DE POLIETILÈ PER A CONDUCCIÓ DE 

CABLES I FIBRA ÒPTICA 

TUBS DE PVC PER A DRENATGES 

TUBS FLEXIBLES CORRUGATS DE PVC 

TUBS RÍGIDS NO METÀL·LIC

4.10. Maquinària prevista per executar l’obra. 

Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l 

 

Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 

800 kg a 1500 kg 

Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus 

CAT-235 o equivalent 

Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus 

CAT-245 o equivalent 

Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o 

equivalent 

 

Equip complet de maquinària de perforació 

en desmunt 

 

Fresadora de paviment 

 

Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 

o equivalent 

 

Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus 

CAT-212 o equivalent 
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Excavadora sobre erugues amb 

escarificador (D-9) 

 

Jumper perforador de 250 hp 

 

Motoanivelladora de 150 hp 

 

Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 

 

Camió cisterna amb bomba d'alta pressió 

Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 

 

Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 

 

Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 

 

Camió grua de 5 t 

 

Camió grua de 10 t 

 

Camió grua de 20 t 

Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 

Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 

Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 

 

Grua autopropulsada de 12 t 

 

Grua autopropulsada de 20 t 

 

Grua autopropulsada de 40 t 

 

Grua autopropulsada de 300 t 

 

Furgoneta de 3500 kg 

 

Vibrador intern de formigó 

 

Camió amb bomba de formigonar 

 

Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 

 

Estenedora per a paviments de mescla 

bituminosa 

 

Escombradora autopropulsada 

 

Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 

 

Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 

Planta de formigó per a 60 m3/h 

Equip per a tesat de cables amb cric 

hidràulic 

 

Màquina per a pintar marques vials, 

autopropulsada 

 

Màquina per a clavar muntants metàl·lics 

 

Equip de camió de 13 t amb calderes per a 

pintura termoplàstica 

 

Equip i elements auxiliars per a soldadura 

elèctrica 

 

Grup electrogen de 80/100 kVA, amb 

consums inclosos 

 

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de 

cabal 

Equip de personal i maquinària per a 

perforació i extracció, inclòs trepant, llots 

tixotròpics, 

encamisat i formigonat de piló complet 

 

Tractor amb equip per a tractament del 

subsòl 

 

Hidrosembradora muntada sobre camió
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5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS. 

En la taula adjunta es mostren les estimacions dels costos dels serveis afectats. 

5.1. Instal·lació elèctrica provisional d’obra. 

Es faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 

acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la 

caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a 

muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 

 En cas que no sigui possible la connexió a través d'una companyia subministradora, o que 

aquesta causi retards que des de la Direcció de l'Obra jutgin comprometedors respecte del 

termini d'execució del les obres, el contractista haurà d'instal·lar un o més grups amb la 

potència necessària. 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els 

talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V-750 de coure de seccions adequades 

canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 

l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 

 Connexió de servei 

 

 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 

 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 

 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 

 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de 

vehicles. 

 

 Quadre General 

 

 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat 

mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva 

sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en 

tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. 

Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, 

inclòs el neutre). 

 Estarà protegida de la intempèrie. 

 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ı). A l’inici de l’obra es realitzarà una 

connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit 

després de realitzats els fonaments. 

 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 

 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
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 Conductors 

 

 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva 

impressió sobre el mateix aïllament. 

 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les 

zones de pas de vehicles i / o persones. 

 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant jocs d’endolls, mai amb regletes de 

connexió, retorciments i embetats. 

 

 Quadres secundaris 

 

 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de 

doble aïllament. 

 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 

 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 

1 Magnetotèrmic general de 4P :  30 A. 

1 Diferencial de 30 A :    30 mA. 

1 Magnetotèrmic 3P :    20 mA. 

4 Magnetotèrmics 2P :    16 A. 

1 Connexió de corrent 3P + T :   25 A. 

1 Connexió de corrent 2P + T :   16 A. 

2 Connexió de corrent 2P :   16 A. 

1 Transformador de seguretat :  (220 v./ 24 v.). 

1 Connexió de corrent 2P :   16 A. 

 

 Connexions de corrent 

 

 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 

d’equips de doble aïllament. 

 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 

 No s’empraran connexions tipus “lladre“. 

 Es faran servir els següents colors: 

Connexió de 24 v : Violeta 

Connexió de 220 v : Blau 

Connexió de 380 v : Vermell 
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 Maquinària elèctrica 

 

 Disposarà de connexió a terra. 

 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 

 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 

d’elevació fixos. 

 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 

normalitzada. 

 

 Enllumenat provisional 

 

 El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 

 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 

 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a 

la virolla. 

 Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 

inaccessibilitat a les persones. 

 

 Enllumenat portàtil 

 

 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de 

doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anti-cops i 

suport de sustentació. 

5.2. Instal·lació d’aigua provisional d’obra. 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 

subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on 

s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització 

provisional per l'interior de l’obra. En cas que no sigui possible o es produís un retard en la 

connexió a través d'una companyia subministradora, el Contractista haurà d'instal·lar un o més 

dipòsits a l'obra i procedir periòdicament a la seva recàrrega. 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals 

de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de 

l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total 

estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

5.3. Instal·lació de sanejament. 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 

instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, 

a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 
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5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis. 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones 

amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 

responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i 

l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, 

líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, 

vigilància i ventilació adequats. 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 

 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 

026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis 

o explosions. 

 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 

estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en 

locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes 

aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat 

a la Norma Tècnica “MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y 

combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 

dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

 Es col·locaran vàlvules antir-retorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 

soldadura oxiacetilènica. 

 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 

instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 

i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions 

particulars de gasos inflamables. 

 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant 

els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells 

han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 

connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de 

proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es 

produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els 

voltants de les màquines. 

 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 

ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també 

les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a 

mà, terra o sorra. 

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 

conducta a seguir en aquests treballs. 

 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 

motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
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 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 

transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, 

altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i 

capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible 

i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb 

l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzemat o 

concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció 

amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 

5.5. Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra. 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 

verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 

m del sòl. 

 En àrees amb possibilitats de focs “A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 

qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 

excedirà de 25 m. 

 En àrees amb possibilitats de focs “B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 

qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 

excedirà de 15 m. 

 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix 

una major probabilitat d’originar-se un incendi, i sempre en llocs de fàcil visibilitat i 

accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, 

s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

 

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL. 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 

15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 

SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.  

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona 

o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 

detallen tot seguit: 

6.1. Serveis higiènics. 

 Lavabos i cabines d’evacuació. 

Com a mínim, un lavabo per a cada 10 persones i una cabina de 1,5m2x2,3m d’alçada per cada 

25 persones 

 Local de dutxes 
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Com a mínim, cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes 

de d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotades totes d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant. 

Tenint en compte el número de treballadors de l’obra, s’ha previst la instal·lació d’almenys 7 

cabines de dutxes en mòduls prefabricats sanitaris durant les obres. 

6.2. Vestuaris. 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 

Tenint en compte el número de treballadors de l’obra, s’ha previst una superfície de 128m2. 

6.3. Menjador. 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 

treballador que mengi a l’obra. 

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i 

pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a 

cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les 

escombraries. 

Tenint en compte el número de treballadors de l’obra, s’ha previst la instal·lació de mòduls 

prefabricats menjador durant les obres per cobrir un total de 112m2. 

6.4. Locals de descans. 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 

mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del 

personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis. A efectes de càlcul haurà de 

considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 

Es considera que s’utilitzaran els mòduls prefabricats de vestuari i mòduls prefabricats de 

menjadors com a locals de descans, resultant en total una superfície per treballador de 3,75 

m2 

6.5. Local d’assistència a accidents. 

Per a contractacions inferiors als vint-i-cinc treballadors podrà ser suficient disposar d’una 

farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat. 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 

addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

 desinfectants i antisèptics autoritzats, 

 gases estèrils, 

 cotó hidròfil, 
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 benes, 

 esparadrap, 

 apòsits adhesius, 

 estisores, 

 pinces, 

 guants d’un sol ús. 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 

material utilitzat o caducat. 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més 

d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els 

locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 

 una farmaciola, 

 una llitera, 

 una font d’aigua potable. 

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop 

dels llocs de treball. 

El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 

preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de 

manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre 

d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 

En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el 

local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a 

l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com 

a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents 

grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o 

antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a 

cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants 

esterilitzats i torniquet. 

7. ÀREES AUXILIARS. 

7.1. Zones d’apilament. Magatzems. 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors “mínims-

màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o 

equips inactius que puguin ésser causa d’accident.  

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 

manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades 

adequadament. 
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De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 

adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 

singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 

mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les 

maniobres. 

8. TRACTAMENT DE RESIDUS. 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 

directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de 

construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de 

la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte 

com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 

s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc 

on portarà els seus residus de construcció.  

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 

comporti, un cop aquests han estat comptabilitzats en el pressupost de forma convenient. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 

prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es 

buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 

independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES. 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 

seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 

materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies 

professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 

propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o 

substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria 

(gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. 

Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels 

valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació 

d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill 

per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 

8 h/dia i 40 h/setmana. 

En el cas dels explosius, aquests restaran protegits en tot moment en un polvorí segregat de 

l'obra i amb les mesures de seguretat pertinents. Caldrà informar de la quantitat i l'ús del 

material explosiu als cossos de Seguretat de l'Estat, per tal que en facin un seguiment i 

col·laborin en el seu transport, en cas necessari. També cal realitzar estudis de perímetre de 



 

18 
 

Isaac  Fco. Gimeno Sanz — ETSECCPB — UPC 2013/2014 

Variant de Mollerussa. L-200 i LP-3322. 

Annex núm. 18:  Estudi de seguretat i salut. 

seguretat en aquells períodes en què estiguin preparades voladures, així com també realitzar 

l'avís als habitants de la zona i senyalitzar aquesta de forma adequada. Cal contractar personal 

experimentat en la manipulació i planejament dels explosius, i que acreditin aquesta 

experiència amb les titulacions pertinents. 

9.1. Manipulació. 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 

d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i 

Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables 

per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

 Amiant. 

 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

 Sílice. 

 Vinil. 

 Urea formol. 

 Ciment. 

 Soroll. 

 Radiacions. 

 Productes tixotròpics (bentonita) 

 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, 

coles, resines epoxi, greixos, olis. 

 Gasos liquats del petroli. 

 Baixos nivells d’oxigen respirable. 

 Animals. 

 Entorn de drogodependència habitual

 

9.2. Delimitació i condicionament de zones d’apilament. 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 

mínim amb el text en català o, en el seu defecte, en castellà.  

L’etiqueta ha de contenir: 

 Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

 Nom comú, si és el cas. 

 Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de 

les substàncies presents. 

 Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 

preparat perillós. 

 Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 

 Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

 Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

 El número CEE, si en té. 

 La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa 

de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer 

lliurament. 
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Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 

substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 

Contractista, partint de les següents premisses: 

 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 

comburents i la prohibició de fumar. Estaran separats els productes inflamables dels 

comburents. El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 

d’apilament. 

 Explosius 

Emmagatzematge en lloc tancat i vigilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència 

d'explosius i la prohibició d'aproximar-se. Estaran separats dels productes inflamables i dels 

comburents. El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 

d’apilament. 

 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. Es 

manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 

l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 

 Corrosius, irritants, sensibilitzants 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 

màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la 

pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

10. CONDICIONS DE L’ENTORN. 

 
 Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 

baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 

l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 

treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o 

l’accés a edificis i guals. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 

d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de 

l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 

interrelacionats amb el procés constructiu. 
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 Situació de casetes i contenidors 

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, 

preferentment a prop de les principals vies de comunicació de la zona (L-200, LP-3322, N-II, A-

2). Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 

l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins 

d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al PLA 

DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 

situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

10.1. Serveis afectats. 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació 

de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i 

estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen 

l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o 

omissions. 

El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars 

d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres 

enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales.  

Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran 

inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

10.2. Servituds. 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes 

relatius a l’existència de possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i 

vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes 

construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni 

l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com 

amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre 

de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de 

seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no 

seran objecte d’abonament independent. 

10.3. Característiques meteorològiques. 

El Pla d’Urgell és una comarca de nova creació (1988) establerta al voltant de la ciutat de 

Mollerussa. La nova comarca comprèn alguns municipis de les antigues comarques del Segrià, 

l’Urgell, les Garrigues i la Noguera. Se situa al centre de la plana de Ponent, a l’anomenat Pla 

d’Urgell. El relleu és pràcticament pla, alterat únicament per alguns turons de poca altitud. 

Està drenat parcialment pel riu Corb. 
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En general el clima del Pla d’Urgell és de tipus mediterrani de terres d’interior, caracteritzat 

per uns hiverns freds i sovint emboirats i uns estius molt calorosos, amb precipitacions 

escasses i irregulars durant tot l’any. Segons la classificació bioclimàtica de Papadakis aquesta 

zona es catalogaria amb un règim tèrmic Temperat Càlid, que és el que correspon a un hivern 

de tipus Avena fresc i un estiu de tipus Blat de moro. A nivell d’humitat, el Pla d’Urgell 

correspon a Mediterrani Sec. 

Temperatura mitjana anual:  14,7 ºC 

Temperatura mitjana de les mínimes anual:  8,6 ºC 

Temperatura mitjana de les màximes anual:  20,8 ºC 

Precipitació mitjana anual: 369 mm 

11. UNITATS CONSTRUCTIVES. 

 
 Enderrocs 

 

 Enderrocs d'elements soterrats a poca fondaria 

 Enderrocs o arrencada d'elements 

 

 Moviments de terres 

 

 Rebaix de terreny sense i amb talussos, i pretall en talussos i 

 Retalussat en desmunt 

 Excavació de rases i pous 

 Rebliments superficials, terraplenat / pedraplenat 

 Càrrega i transport de terres o runes 

 

 Fonaments 

 

 Superficials ( rases - pous - lloses - enceps - bigues de lligat - murs guia -  estreps - piles) 

 

 Estructures 

 

 Estructures de formigó in situ 

(encofrats/cintrat/armadures/formigonament/ancoratges i tensat) 

 Transport i muntatge d'estructures prefabricades 

 

 Paviments 

 

 Paviments amorfs ( formigó, sub-bases, terra, saulo, bituminosos i regs ) 

 Peces (pedra, ceràmica, morter, etc.. ) 

 

 Proteccions i senyalització 
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 Col·locació de baranes i senyals amb suports metàl.lics 

 

 Instal·lacions de drenatge, d'evacuació i canalitzacions 

 

 Elements col·locats superficialment ( desguassos, embornals, cunetes, etc.. ) 

 Elements soterrats ( claveguerons, pous, drenatges, tubs ) 

 

 Jardineria.  

 Moviment de terres i plantació. 

 

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. 

 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 

l’anàlisi de cada una d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 

8 de novembre) i els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 

1627/1997 de 24 d’octubre). 

12.1. Procediments d’execució. 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 

desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

12.2. Ordre d’execució dels treballs. 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, 

a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant 

l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 

característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres 

amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a 

realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 

Les fases constructives a considerar en el present projecte, així com l’ordre d’execució estan 

detallats a l’annex de Pla d’Obra. 

12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d’execució. 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls 

de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes:  

Llistat d’activitats:  

 Treballs previs i demolicions. 

 Moviment de terres. 

 Ferms. 

 Seguretat vial. 
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 Drenatge longitudinal. 

 Drenatge transversal. 

 Obres de fàbrica. 

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA: Les relacions de dependència entre activitats s'expliciten al pla 

d'obra, inclòs al projecte com annex a la memòria. 

DURADA DE LES ACTIVITATS: La durada de les activitats s'explicita al pla d'obra, inclòs al 

projecte com annex a la memòria. 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 

orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats 

significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, 

reflectida en un cronograma de desenvolupament.  

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 

respecte al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el 

present Estudi de Seguretat i Salut. 

13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS 

O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU. 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 

l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 

sempre d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 

novembre), els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 

1627/1997 de 24 d’octubre) “Reglas generales de Seguridad para máquinas“ (Art.18 RD. 

1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments 

connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques 

Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada. 

14. MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 

Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 

positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en 

l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indissociable, de tal manera que s’interposi, o 

apantalli els riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, 

personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 

d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta 

garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 

d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada 

elecció, seguiment i control d’ús. 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 

l’apèndix d’aquesta memòria que conté les fitxes amb RISC-EVALUACIÓ- MESURES. 
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15. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 

Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 

forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 

destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 

d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 

l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 

anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 

les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva 

eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 

Individual (EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 

instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 

Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 

fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 

l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES. 

16. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 

Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla 

portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del 

contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a 

la previsible resistència física de l’EPI.  

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 

adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.  

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 

harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.  

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 

personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 

individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 

que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. 

Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vistiplau del tècnic que supervisa 

el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa/Direcció d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 

manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 

raonablement, la seva carència. En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, 
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la vida útil dels equips i la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, 

etc.  

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats 

en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISCAVALUACIÓ-MESURES. 

17. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT. 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, la Senyalització i Abalisament s’han 

assimilat, per criteris de síntesi, als Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC), sense ser-ho 

pròpiament; cal doncs indicar en el present apartat, aquells aspectes que Projecte Constructiu 

Document núm. 1. Memòria i annexes a la memòria singularitzen la Senyalització i 

l’Abalisament, com un Sistema de Protecció, potenciador de l’eficàcia dels tradicionals (MAUP, 

SPC i EPI).  

L’objecte de la Senyalització i Abalisament és el de cridar ràpidament l’atenció sobre la 

circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La 

seva finalitat és la d’indicar les relacions causa / efecte entre el medi ambient i la persona. 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 

organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, 

no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 

treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 

Els esquemes de senyalització i abalisament considerats en la determinació i avaluació de 

riscos i en la determinació de les mesures preventives i de protecció, són els assenyalats al 

''Manual de ejemplos de señalización de obras fijas'' (del Ministeri de Foment) com a exemples 

1.7 i 1.8, i els assenyalats al document ''Señalización móvil de obras'' (del mateix ministeri) com 

a exemples 1.13, 1.15 i 1.16. 

La implantació de la senyalització i abalisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 

Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos 

que no s’hagin pogut eliminar. 

18. CONDICIONS D’ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals 

per a vehicles, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i 

detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i 

la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 

claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 

destinats a la circulació de vehicles, i es definiran les mesures de senyalització i protecció que 

corresponguin a cadascuna de les fases. 
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És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 

circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 

l’Autoritat que correspongui.  

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 

elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 

aprovat. 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 

protecció implantats.  

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits i senyalitzats i separats. 

18.1. Àmbit d’ocupació de la via pública. 

 Ocupació del tancament de l’obra (zona de casetes, aplecs i contenidors) 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 

baranes, contenidors i casetes.  

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 

d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de 

l’obra. 

 Situació de casetes i contenidors. 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. Les casetes, 

contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una zona 

propera a l’obra. 

 Canvis de la Zona Ocupada 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 

modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar 

d’acord amb el R.D. 1627/97. 

18.2. Tancaments de l’obra que afecten l’àmbit públic. 

 Tanques (zona de casetes, aplecs i contenidors) 

Situació   Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra. 

Tipus de tanques  Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons 

prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 

Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la 

seva homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca per tal 

d’emprar-lo en totes les obres que facin.  
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Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a 

proteccions provisionals en operacions de càrrega, desviacions 

momentànies de trànsit o similars.  

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, 

malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè 

(habitualment de color taronja), o elements tradicionals de 

delimitacions provisionals de zones de risc. 

Complements  Totes les tanques tindran abalisament lluminós i elements reflectants 

en tot el seu perímetre. 

Manteniment  El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant 

grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu 

estat original. 

 Accés a la zona de casetes, aplecs i contenidors 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a 

vehicles i per al personal de l’obra.  

No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del 

tancament. 

18.3. Operacions que afecten l’àmbit públic. 

 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 

Vigilància  Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions 

d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents. 

Aparcament  Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se  

vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i 

descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada. 

Camions en espera  Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per 

acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai 

adequat a aquest fi fora de l’obra.  

El PLA DE SEGURETAT haurà de preveure aquesta necessitat, d’acord 

amb la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i 

transport interior de l’obra. 

 Càrrega i descàrrega 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra o 

de la zona de treballs. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més 

proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el 

perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 
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 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà 

una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a 

carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de 

Seguretat de l’obra.  

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques. 

 

 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 

Descàrrega  La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la 

força de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o 

mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que 

hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les 

canonades o cintes d’elevació i transport de material es col·locaran 

sempre per l’interior del recinte de l’obra. 

Apilament  No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini 

públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís 

especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en 

contenidors homologats. Si no es disposa d’aquesta autorització ni 

d’espais adequats, les terres es carregaran directament sobre camions 

per a la seva evacuació immediata. 

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 

tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més 

proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. S’evitarà que hi hagi 

productes que sobresurtin del contenidor. Es netejarà diàriament la 

zona afectada i després de retirat el contenidor. Els contenidors, quan 

no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

Evacuació  Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa 

tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de 

pols, i el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es 

farà en els transports dels contenidors.  

18.4. Neteja i incidència sobre l’ambient que afecten l’àmbit públic. 

 Neteja 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 

especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de 

pols o deixalles.  

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la 

sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de 
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l’obra, una solera de formigó o planxes de “relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual 

s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

 Pols 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles.  

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

 Sorolls i horaris de treball. 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà 

d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser 

específicament autoritzades per l’Ajuntament. 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 

poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament 

podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

18.5. Circulació de vehicles i vianants que afecten l’àmbit públic. 

 Senyalització i protecció 

S'aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3-IC. 

 Abalisament i defensa 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats 

com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació 

d’elements d’abalisament i defensa:  

En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 

En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 

provisionals per a vianants. 

Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos 

carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 

En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 

l’obstacle de les obres. 

En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir 

una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 
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Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 

ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 

assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del 

tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, 

bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc). Quan l’espai disponible sigui mínim, 

s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD-2. 

 Manteniment 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 

desplaçament i dificulti la seva subtracció.  

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 

itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant 

la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 

 Retirada de senyalització i abalisament 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada 

l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

19. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ. 

19.1. Riscos de danys a tercers. 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones alienes 

a l'obra o objectes annexos a la mateixa són els següents: 

 Atropellament de vianants aliens a l'obra. 

 Xocs entre vehicles de l'obra i vehicles aliens. 

 Col·lisions de vehicles aliens a l'obra amb maquinària, aplecs provisionals o personal de 

l'obra situats en la zona de treballs. 

 Caiguda d’objectes. 

19.2. Mesures de protecció a tercers. 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 

transiten pels voltants de l'obra: 

- Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 

perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

- Per a la protecció de persones i vehicles s’instal·larà un passadís d’estructura consistent 

en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les 

proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana 

una marquesina en voladís de material resistent. 
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- En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 

contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 

patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 

20. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS. 

Els principals riscos catastròfics considerats com possibles per aquesta obra són: 

 Incendi, explosió i/o deflagració. 

 Inundació. 

 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

 Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació. 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu 

Pla de Seguretat i Salut un “Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

1. Ordre i neteja general. 

2. Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

3. Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

4. Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5. Punts de trobada. 

6. Assistència Primers Auxilis. 

 

21. SIGNATURA DE L’AUTOR. 

 

Barcelona, Octubre de 2013 

L' autor de l'Estudi 

 

 

 

Isaac Francisco Gimeno Sanz. 

 



 

32 
 

Variant de Mollerussa. L-200 i LP-3322. 

Annex núm. 18:  Estudi de seguretat i salut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÈNDIX 1: FITXES D’ACTIVITATS, RISCS, AVALUACIÓ I MESURES. 
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FITXES D'ACTIVITAT, RISCS, AVALUACIÓ I MESURES  

VALORACIÓ DEL RISC 

La valoració del risc, considerant la gravetat del dany i la probabilitat del risc, s’obté de la taula 

següent: 

Probabilitat del risc 
Gravetat del dany 

1 (Baixa) 2 (Mitja) 3 (Alta) 

1 (Baixa) 1 (Trivial) 2 (Tolerable) 3 (Moderat) 

2 (Mitja) 2 (Tolerable) 3 (Moderat) 4 (Important) 

3 (Alta) 3 (Moderat) 4 (Important) 5 (Intolerable) 

 

El significat dels diferents graus (trivial, tolerable, moderat, important i intolerable) s’indica a 

continuació: 

 1 (trivial): el risc és anul·lat per les mesures preventives proposades. 

 2 (tolerable): el risc es troba suficientment disminuït amb les mesures de prevenció 

proposades. 

 3 (moderat), 4 (important) i 5 (intolerable): el risc es troba insuficientment disminuït 

amb les mesures de prevenció proposades; el contractista ha d’establir 

necessàriament, al Pla de Seguretat i Salut, mesures complementàries o supletòries a 

les indicades. 

A continuació es llisten els elements que constitueixen l’avaluació de riscos, els sistemes de 

protecció individual i col·lectius, i les mesures preventives, per a cada partida d’obra. 
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1. TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 

 Situació: SOBRE ELEMENTS A DEMOLIR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS    

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT    

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES    

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS    

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 

 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES    

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 

 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. 

TALL PER RADIAL 

   

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 

 Situació: TERRENY IRREGULAR    

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL    

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR    

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 2 1 2 

 Situació: POLS    

20 EXPLOSIONS 1 3 3 

 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS    

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 

 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA    

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 

 Situació: MAQUINÀRIA    

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 

 Situació: MAQUINÀRIA    

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un 

pes màxim de 400 g (UNE EN 812:98) 

2 /4 /6 /9 

/14 /25 

H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 26 

H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 

140 

17 

H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 

antisoroll, (UNE EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 

26 

H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 

H1457520 U Parella de guants aïllants del fred i absorbents  de les vibracions,  de 

PVC sobre   suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb 

teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 

homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 

construcció nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 

420:95) 

2 /9 /10 

H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla 

metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN 

344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 

345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-

2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

14 

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 

construcció en general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la 

humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i empenya 

encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i falca amortidora 

d'impactes al taló (UNE EN 

344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 

345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-

2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

2 /4 /6 /9 

/10 /14 /25 

H146J364 U Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 

120 kg de perforació per punxó superior a 1.100 n, pintades amb 

pintures epoxi i folrades (UNE EN 344-2:96 i UNE EN 12568:98) 

6 

H1474600 U Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481343 U Granota de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en 

servei, de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques 

interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE 

2 /4 /6 /9 

/10 /14 /25 
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EN 340:94 

H1485140 U Armilla de treball de poliester embuatada amb material aïllant 14 

H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 

l'esquena (UNE EN 471:95+erratum:96) 

4 /25 

H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i 

pantalons per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 

340:94) 

14 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 

protecció integrat 

4 /9 

HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 

lux 

2 /6 /9 /14 

/25 

HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de 

caixa de camió 

4 /17 

HX11X064 U Cinturó portaeines 9 

HX11X066 U Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 

HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 U Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 

d'amplària amb tauló  de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 

amb el desmuntatge inclòs 

25 

H15B0007 U Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies 

elèctriques en tensió 

16 

HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 

d'esquerra a dreta a 45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell 

explicatiu rectangular, per ésser vista fins a 12 m, fixada i amb el 

desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 

/10 /13 /14 

/17 /25 /26 

/27 
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HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 

blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de 29 cm, amb 

cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb 

el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 

/10 /13 /14 

/17 /25 /26 

/27 

HBBAE001 U Rètol  adhesiu  (  MIE-RAT.10  )  de  maniobra  per  a  quadre  o  

pupitre  de  control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 

fons groc, de forma triangular amb cantells negres, costat major 41 

cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de 

distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 

/10 /13 /14 

/17 /25 /26 

/27 

 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació  de materials  voluminosos  i/o pesats, solicitar un 

procediment  de  treball específic 

4 

I0000033 Sol.licitar habilitació professional del personal encarregat del 

manteniment de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
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I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /12 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

 I0000096 No fumar 20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall 

amb serra   radial 

20 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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2. MOVIMENT DE TERRES 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 

   

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 

 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 

   

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT    

 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOSS DE FORTA PENDENT TREBALLS 

EN RASES 

2 2 3 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 

 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL.LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 

   

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL    

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 

 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES    

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 

 Situació: MOVILITAT DE LA MAQUINÀRIA    

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 

 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE PAS DELIMITADES 

   

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 

 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES    

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR    

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

 Situació:  EXISTÈNCIA D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES    

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 2 1 2 

 Situació: POLS TERRES    

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 3 

 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA    

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 

 Situació: MAQUINÀRIA    

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 

 Situació: MAQUINÀRIA    

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un 

pes màximde 400 g (UNE EN 812:98) 

1 /2 /3 /6 /9 

/12 /14 /25 

H1421110 U Ulleres  de  seguretat  antiimpactes  estàndard,  amb  muntura  

universal,  amb  visor transparent  i tractament  contra l'entelament,  

homologades  segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 26 

H1433115 U Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de 

seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 

458 

26 

H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 

antisoroll, (UNE EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 

26 

H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 

H1457520 U Parella de guants aïllants del fred i absorbents  de les vibracions,  de 

PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb 

teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 

homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 

construcción nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 

420:95) 

1 /2 /3 /6 /9 

H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i 

folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 

345,UNE-EN 346 i UNE- EN 347 

14 

H1474600 U Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 

construcció en general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la 

humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i empenya 

encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i falca amortidora 

d'impactes al taló (UNE EN 

344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 

345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 

346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

1 /2 /3 /6 /9 

/12 /14 /25 

H146J364 U Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 

120 kg de perforació per punxó superior a 1.100 n, pintades amb 

pintures epoxi i folrades (UNE EN 344-2:96 i UNE EN 12568:98) 

6 

H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 
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H1482320 U Camisa de treball per a construcció  d'obres lineals en servei, de 

polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 

340 

14 

H1485140 U Armilla de treball de poliester embuatada amb material aïllant 14 

H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 

l'esquena (UNE EN 471:95+erratum:96) 

3 /9 /25 

H1487350 U Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de 

PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 

protecció integrat 

4 /9 

HX11X036 U Estrebat de rases amb escuts i apuntalament interior amb 

estampidors interiors hidràulics o roscats 

3 

HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 

lux 

1 /2 /6 /9 

/14 /25 

HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de 

caixa de camió 

17 

HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, 

d'alçària 1 m,   amb travesser  superior,  travesser  intermedi  i 

muntants  de tub metàl.lic  de 2,3´´,sòcol  de  post  de  fusta,  

ancorada  al  terreny  amb  daus  de  formigó  i  amb  el desmuntatge 

inclòs 

1 /2 /3 /6 

/10 

HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 

d'esquerra a dreta a 45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell 

explicatiu rectangular, per ésser vista fins a 12 m, fixada i amb el 

desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 

/12 /17 /25 

/26 /27 

HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 

blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de 29 cm, amb 

cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb 

el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 

/12 /17 /25 

/26 /27 
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HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 

fons groc, de forma triangular amb cantells negres, costat major 41 

cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de 

distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 

/12 /17 /25 

/26 /27 

 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 

I0000023 Sol.licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000026 Planificació d'àrees i llocs de treball 12 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9  

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
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I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Eliminar vibracions en origen 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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3. AFERMATS 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS    

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 

 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 

   

3 CAIGUDA D’OBJECTES PER DEPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 

 Situació: ESTABILITAT DE L’EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE L’ESTINTOLAMENT 

   

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 

 Situació: TRANSPORT DE BETUMS    

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS    

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 

 Situació: US D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 

   

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 

 Situació: TREBALLS DE COL.LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS    

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 

 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA    

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 

 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES 

DEL TALÚS 

   

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: US D'EINES MANUALS    

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR    

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 

 Situació: COL.LOCACIÓ DE BETUMS    

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES    

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 2 1 2 

 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES    

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 

 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA    

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 

 Situació: MAQUINÀRIA    

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 

 Situació: MAQUINÀRIA    

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un 

pes màximde 400 g (UNE EN 812:98) 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /11 /12 

/15 /16 /25 

H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb monitora 

universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament 

(UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96) 

14 

H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 

antisoroll, (UNE EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 

14 

H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 

H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 

construcción nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 

420:95) 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /11 /12 

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 

construcció en general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la 

humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i empenya 

encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i falca amortidora 

d'impactes al taló (UNE EN 

344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 

345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 

346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /11 /12 

H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481343 U Granota de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en 

servei, de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques 

interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE 

EN 340:94 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /11 /12 

/14 /16 /25 

H1482320 U Camisa de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en 

servei, de poliester i cotó (65%-35%), (EN 340:93, ENV 343 i ISO 

3758:91//UNE EN 340:94) 

14 

H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 

l'esquena (UNE EN 471:95+erratum:96) 

12 /25 

H1489790 U Jaqueta de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en 

servei, de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques 

interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE 

EN 340:94) 

14 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 

HX11X012 U Serra circular reglamentària amb certificat ce, equipada amb sistema 

integrat de seguretat amb protector de disc inferior fix, superior 

abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle 

guia longitudinal i transversal 

9/10 

HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 

protecció integrat 

12 

HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X016 U Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 

HX11X025 U Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 

HX11X048 U Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra 

amb sistema de protecció integrat 

16 

HX11X049 U Quadre elèctric secundari provisional d'obra amb sistema de 

protecció integrat 

16 

HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 

lux 

2 /6 /9 /14 

/25 

HX11X054 U Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode 

connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, 

quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A 

d'intensitat nominal 

16 

HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 

HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de 

caixa de camió 

4 /10 

HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 

HX11X089 U Transformador de seguretat de 24 v, col.locat i amb el desmuntatge 

inclòs 

16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 

HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 

d'esquerra a dreta a 45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell 

explicatiu rectangular, per ésser vista fins a 12 m, fixada i amb el 

desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /11 /12 

/13 /14 /15 

/16 /17 /27 
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HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 

blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de 29 cm, amb 

cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb 

el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /11 /12 

/13 /14 /15 

/16 /17 /27 

HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 

fons groc, de forma triangular amb cantells negres, costat major 41 

cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de 

distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /11 /12 

/13 /14 /15 

/16 /17 /27 

 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 

4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol.licitar 

un procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
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I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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4. SEGURETAT VIAL 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

 Situació: TREBALLS DE COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS    

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

   

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

 Situació: TRANSPORT DE BETUMS    

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 

 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS    

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 

 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 

   

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 

 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS    

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR    

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 

   

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 1 2 2 

 Situació: POLS Y PARTÍCULES GENERADES EN TALLS    

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 

 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA    

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un 

pes màximde 400 g (UNE EN 812:98) 

1 /2 /4 /6 /9 

/16 /25 

H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 14 

H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 

H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 

construcción nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 

420:95) 

1 /2 /4 /6 

/14 /25 

H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla 

metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN 

344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 

345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-

2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

14 

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 

construcció en general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la 

humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i empenya 

encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i falca amortidora 

d'impactes al taló (UNE EN 

344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 

345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-

2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

2 /4 /6 /9 

/25 

H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481343 U Granota de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en 

servei, de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques 

interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE 

EN 340:94 

1 /2 /4 /6 /9 

/14 /16 /25 

H1482320 U Camisa de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en 

servei, de poliester i cotó (65%-35%), (EN 340:93, ENV 343 i ISO 

3758:91//UNE EN 340:94) 

14 

H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 

l'esquena (UNE EN 471:95+erratum:96) 

4 /25 

H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i 

pantalons per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 

340:94) 

14 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 

protecció integrat 

4 

HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X024 U Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 

HX11X048 U Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra 

amb sistema de protecció integrat 

16 

HX11X049 U Quadre elèctric secundari provisional d'obra amb sistema de 

protecció integrat 

16 

HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 

lux 

1 /2 /6 /9 

/14 /25 

HX11X054 U Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode 

connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, 

quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A 

d'intensitat nominal 

16 

HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X064 U Cinturó portaeines 4 /9 

HX11X066 U Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 

HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 

HX11X089 U Transformador de seguretat de 24 v, col.locat i amb el desmuntatge 

inclòs 

16 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 

HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 

d'esquerra a dreta a 45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell 

explicatiu rectangular, per ésser vista fins a 12 m, fixada i amb el 

desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 

/13 /14 /16 

/17 /25 

HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 

blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de 29 cm, amb 

1 /2 /4 /6 /9 

/13 /14 /16 
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cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb 

el desmuntatge inclòs 

/17 /25 

HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 

fons groc, de forma triangular amb cantells negres, costat major 41 

cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de 

distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 

/13 /14 /16 

/17 /25 

 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 

1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 2 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 2 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 

4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos 

originals 

4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol.licitar 

un procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
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I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements 

inestables 

14 

I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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5. DRENATGE LONGITUDINAL 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 

 Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES    

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLEC DE TERRES DE L'EXCAVACIÓ 

   

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS    

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES    

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR    

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 1 2 2 

 Situació: POLS    

18 CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES 1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB CIMENT    

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 

 Situació: MÚRIDS    

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 

 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS    

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un 

pes màximde 400 g (UNE EN 812:98) 

1 /2 /6 /9 

/14 /24 /25 

H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb monitora 

universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament 

(UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96) 

14 

H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 

antisoroll, (UNE EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 

14 

H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 

H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 

construcción nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 

420:95) 

1 /2 /6 /9 

/24 /25 

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 

construcció en general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la 

humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i empenya 

encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i falca amortidora 

d'impactes al taló (UNE EN 

344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 

345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 

346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

1 /2 /6 /9 

/14 /18 /24 

/25 

H1481343 U Granota de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en 

servei, de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques 

interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE 

EN 340:94 

1 /2 /6 /9 

/14 /18 /24 

/25 

H1482320 U Camisa de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en 

servei, de poliester i cotó (65%-35%), (EN 340:93, ENV 343 i ISO 

3758:91//UNE EN 340:94) 

1 /2 /6 /9 

/14 /18 

/24 /25 

H1483344 U Pantalons de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en 

servei, de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques 

interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE 

EN 340:94) 

1 /2 /6 /9 

/14 /18 /24 

/25 

H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 

l'esquena (UNE EN 471:95+erratum:96) 

12 /25 

H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i 

pantalons per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE 

EN 340:94) 

14 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 

HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 

lux 

1 /2 /6 /9 

/14 

HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de 

caixa de camió 

17 

HX11X064 U Cinturó portaeines 9 

HX11X074 U Detector de gasos portàtil 17 

HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 

HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 

d'esquerra a dreta a 45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell 

explicatiu rectangular, per ésser vista fins a 12 m, fixada i amb el 

desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 

/13 /14 /16 

/17 /25 

HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 

blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de 29 cm, amb 

cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb 

el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 

/13 /14 /16 

/17 /25 

HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 

fons groc, de forma triangular amb cantells negres, costat major 41 

cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de 

distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 

/13 /14 /16 

/17 /25 

 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1/2 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que 

doni accés 

25 
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I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 25 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 18 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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6. DRENATGE TRANSVERSAL 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES    

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLEC DE TERRES DE L'EXCAVACIÓ 

   

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 

 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 

INESTABILITAT DEL TALÚS 

   

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 

 Situació: MANUTENCIÓ I COL.LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA    

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 

 Situació: APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

   

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS DE COL.LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS    

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 

 Situació: TREBALLS DE COL.LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS    

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS    

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR    

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES    

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 1 2 2 

 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL.LOCACIÓ    

18 CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES 1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB CIMENT    

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 

 Situació: MÚRIDS    

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 

 Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS SE L'OBRA    

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un 

pes màximde 400 g (UNE EN 812:98) 

1 /2 /3 /4 

/10 /11 /14 

/15 /24 /25 

H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb monitora 

universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament 

(UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96) 

10 /14 /18 

H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 14 

H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 

antisoroll, (UNE EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 

14 

H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 

H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 

construcción nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 

420:95) 

1 /2 /3 /4 /6 

/10 /11 /24 

H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla 

metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN 

344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 

345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 

346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

14 

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 

construcció en general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la 

humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i empenya 

encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i falca amortidora 

d'impactes al taló (UNE EN 

344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 

345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 

346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

1 /2 /3 /4 /6 

/10 /11 /14 

/15 /18 /24 

/25 

H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481343 U Granota de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en 

servei, de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques 

interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE 

EN 340:94 

1 /2 /3 /4 /6 

/10 /11 /14 

/15 /18 /24 

/25 

H1482320 U Camisa de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en 

servei, de poliester i cotó (65%-35%), (EN 340:93, ENV 343 i ISO 

3758:91//UNE EN 340:94) 

1 /2 /3 /4 /6 

/10 /11 /14 

/15 /18 /24 

/25 

H1483344 U Pantalons de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en 

servei, de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques 

interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE 

1 /2 /3 /4 /6 

/10 /11 /14 

/15 /18 /24 
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EN 340:94) /25 

H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 

l'esquena (UNE EN 471:95+erratum:96) 

11 /25 

H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i 

pantalons per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE 

EN 340:94) 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 

HX11X016 U Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 

HX11X028 U Grua mòbil d'accionament manual 13 

HX11X036 U Estrebat de rases amb escuts i apuntalament interior amb 

estampidors interiors hidràulics o roscats 

3 

HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 

lux 

1 /2 /4 /6 

/14 

HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de 

caixa de camió 

3 /17 

HX11X066 U Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11 

HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 

HX11X068 U Suport per a bufador en repòs d'equip de tall oxiacetilènic 15 

HX11X074 U Detector de gasos portàtil 17 

HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 

HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 

d'esquerra a dreta a 45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell 

explicatiu rectangular, per ésser vista fins a 12 m, fixada i amb el 

desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 

/10 /11 /13 

/14 /15 /17 

/18 /24 /25 

HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 

blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de 29 cm, amb 

cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb 

el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 

/10 /11 /13 

/14 /15 /17 

/18 /24 /25 

HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 1 /2 /3 /4 /6 
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fons groc, de forma triangular amb cantells negres, costat major 41 

cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de 

distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/10 /11 /13 

/14 /15 /17 

/18 /24 /25 

 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /3 /25 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I00000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I00000023 Sol.licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I00000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 

4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos 

originals 

4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol.licitar 

un procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /11 /13 



 

62 
 

Variant de Mollerussa. L-200 i LP-3322. 

Annex núm. 18:  Estudi de seguretat i salut. 

/18 

I00000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I00000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I00000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues 

suspeses 

11 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 15 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 

I0000070 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 15 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 

I0000071 Revisió de la posta a terra 15 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
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I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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Plec de condicions 

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC. 

1.1. Identificació de les obres. 

Les obres corresponen al “Projecte constructiu  de la via orbital de Mollerussa. Variant entre el 

PK 2+300 de la L-200 i el PK 3+860  de la LP-3322.”. 

1.2. Objecte. 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions 

que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de 

Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents 

proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, 

Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals 

per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a 

l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres 

accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en 

compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

a) Totes aquelles contingudes al ‘‘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’‘. 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes 

Tecnològiques de l’Edificació vigents segons el ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i el 

"Ministerio de Fomento". 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 

companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

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 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. 
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Plec de condicions 

 Plec 

De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries 

aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les 

prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les característiques, l'ús i la conservació 

de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 

 Plànols 

On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió de les 

mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques 

necessàries. 

 Amidaments 

De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o 

projectats. 

 Pressupost 

Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de 

Seguretat i Salut. 

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents. 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 

Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el 

contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als 

riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els 

terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 

documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 

acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades.  

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 

constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 

d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials.  

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor 

de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les 

dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a 

complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis 

mitjans. 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 

Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de 

les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat 

que aquestes dades apareguin a algun document contractual. 
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El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 

suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius 

de l’Estudi de Seguretat i Salut.  

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 

d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 

Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 

qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques 

Generals. 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 

executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de 

l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut 

corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET 

CONTRUCTIU. 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan 

obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la 

L. 31/1995) : 

1. Evitar els riscos. 

2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

3. Combatre els riscos en el seu origen. 

4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs 

de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, 

amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els 

efectes a la salut. 

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 

7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 

dels factors ambientals al treball. 

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 

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 per sí mateix, o per la 

seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
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1. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 

Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 

2. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 

Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia 

necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així 

com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 

3. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en 

totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

4. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de 

Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual 

Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

5. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 

Promotor de les seves responsabilitats. 

6. Gestionar ‘‘l’Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives 

llicències i autoritzacions administratives.  

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. Coordinació de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 

qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti 

amb titulació acadèmica en Construcció.  

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, 

estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa/Direcció d’Execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 

1. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista 

tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i 

Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 

a. Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la finalitat 

de planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin 

simultània o successivament. 

b. Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o fases de 

treball. 

2. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar 

la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte 

d'obra. 

3. Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar 

l'Estudi de Seguretat i Salut. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots 

aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos 

treballadors autònoms. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 

segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L.31/1995) : 

a. En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 

planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 

simultània o successivament. 

b. En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases 

de treball. 

2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 

Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 

responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra 

i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 

1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres 

de construcció: 

a. El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

b. L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 

seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de 

desplaçament o circulació. 

c. La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d. El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir 

els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

e. La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit 

dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies 

perilloses. 

f. La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g. L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles.  

h. L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 

haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 

i. La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 

treballadors autònoms. 

j. Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat 

que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 

3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta 

funció quan no calgui la designació de Coordinador. 

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals.  
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5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 

treball. 

6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 

autoritzades. 

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 

Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la 

Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a 

l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim 

patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, 

en funció de la seva autoritat, la decisió executiva que calgui. 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 

Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

2.3. Projectista. 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 

normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de 

forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 

Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 

documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

1. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 

Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 

decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació 

dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres. 

2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 

2.4. Director d’Obra. 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 

mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i 

d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar 

l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a més l'execució 

material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i 

quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 



 

11 
 

Isaac  Fco. Gimeno Sanz — ETSECCPB — UPC 2013/2014 

Variant de Mollerussa. L-200 i LP-3322. 

Annex núm. 18:  Estudi de seguretat i salut. 

Plec de condicions 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 

d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, 

nomenat pel Promotor. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

1. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 

l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

2. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 

construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els 

nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, 

els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les 

instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb 

el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

3. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 

Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels 

Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes 

en el mateix. 

4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 

conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa 

de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les 

mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la redacció del 

Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

5. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament 

amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del 

Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

6. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els 

visats que siguin preceptius. 

7. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 

Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

8. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 

normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 

respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 

Llibre d’incidències. 

9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 

Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que 

foren perceptius. 

2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i 

Subcontratistes. 

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 
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Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb 

subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

Definició de Subcontractista: 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, 

empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, 

amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix 

la seva execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

1. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi 

i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions 

del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a 

terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la 

qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 

econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com 

constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut. 

3. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 

Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva titulació o experiència haurà 

de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

4. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 

5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins 

dels límits establerts en el Contracte. 

6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i 

Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora 

corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i 

presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

7. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i 

Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.  

8. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 

9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 

l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 

a) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 

(PSS). 

b) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, 

si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats 

empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en 

conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions mínimes 

establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

c) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre 

totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 
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d) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 

seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

10. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 

mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les 

obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms 

que hagin contractat. 

11. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 

conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als 

termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

12. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció 

de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes.  

13. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 

Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, 

l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el 

Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han 

complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte als 

treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

14. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a 

l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació. 

15. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 

eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

16. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 

l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT 

INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans 

auxiliars fets servir a l'obra. 

17. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director 

Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. 

El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà 

l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i 

suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra 

o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de representació del 

Contractista a l'obra. 

18. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de 

les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 

d'Incidències. 

19. Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 

Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn 

material, de conformitat a la normativa legal vigent.  

20. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut 

(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal 

propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter 

preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i 

reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions 

dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, 

condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de 
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persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 

recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de 

treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i 

emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat 

de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en 

general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies 

subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat 

compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui 

afectar a aquest centre de treball.  

21. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència 

diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà 

de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra 

durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no 

existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix 

temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del 

Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal.  

22. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 

l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 

característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar 

en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

23. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a cobrir 

les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà 

responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, 

tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del 

personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors 

autònoms que intervinguin a l'obra. 

24. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 

normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 

respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 

Llibre d’Incidències. 

25. En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 

Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, 

Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de 

Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del 

Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot 

allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de 

Seguretat i Salut de l'obra. 

26. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments 

a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o 

Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms. 

27. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de 

l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per 

a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i 

l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 
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28. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 

l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació 

de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o 

limítrofs. 

29. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 

autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

30. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 

operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de 

grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un 

tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una 

copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable 

tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva 

feina, en aquesta obra en concret. 

31. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons la 

Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit 

pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua 

de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total 

coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de 

seguretat a les tasques a desenvolupar. 

32. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba 

en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així 

mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen 

totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 

2.6. Treballadors autònoms. 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i 

directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix 

contractualment davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de 

realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

1. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 

indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

2. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 

1627/1997, durant l'execució de l'obra.  

3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 

treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.  

4. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 

empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 

participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi 

establert. 
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5. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de 

juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 

utilització dels equips de treball per part delstreballadors. 

6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 

30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels 

equips de protecció individual per part dels treballadors. 

7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 

seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, si n'hi ha. 

8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i 

Salut (PSS): 

a) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a 

les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de 

treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

b) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, 

han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el 

manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció 

col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del 

treball. 

2.7. Treballadors. 

Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà 

de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb 

subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el 

compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i 

especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

1. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 

2. El deure d'indicar els perills potencials. 

3. Té responsabilitat dels actes personals. 

4. Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en 

relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

5. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals. 

6. Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent.  

7. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 

integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 

8. Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, 

previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el 

temps que duri la seva permanència a l’obra. 
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3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL. 

3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de 

Seguretat i Salut. 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 

específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de 

Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 

1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 

2. Bases del Concurs. 

3. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació 

de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 

4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i 

Salut. 

6. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu 

de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de 

l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 

7. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

8. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 

9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Contractista per l’obra en qüestió. 

10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 

Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra.  

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 

considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 

interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director 

d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat 

d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents.  

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 

contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès 

de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, 

notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de 

Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del 

Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant 

el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada 

de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut 

adoptar el Contractista pel seu compte. 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 

discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les 

mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la 

praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 
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indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de 

Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i 

correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol 

treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el 

mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 

3.2. Vigència de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 

Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura 

preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de 

Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla 

de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a 

criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i 

complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 

Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 

tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, 

per tant, vinculants per les parts contractants. 

3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans 

de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus 

medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de 

conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9). 

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. 
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3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del “Conveni de 

Prevenció i Coordinació” i documentació contractual annexa 

en matèria de Seguretat. 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), 

Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i 

Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a 

requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista 

totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves 

facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be 

designar a l’efecte, segons procedeixi. 

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del 

present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per 

referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o 

enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 

Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació 

verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals 

i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en 

matèria de Seguretat. 

El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà 

responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el 

Contractista. 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat 

per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels 

mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda 

per les parts afectades. 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 

Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a 

qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 

documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 

jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en 

relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats 

davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de 

l’esmentada jurisdicció. 
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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. 

 Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 

Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

 Convenis col·lectius. 

 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. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses de treball 

temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer de 1999. 

 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, i les modificacions O.22 de març de 

1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol de 1973. BOE 31 de juliol de 1973. 

 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 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 29 de juliol de 1983. Anul•lada Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 de 

setembre. BOE 26 de setembre de 1995. 

 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. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 de juny de 2001. 

 Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos 

laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 

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

1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 1998.  
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 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. 486/1997 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 dorso-lumbars, 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. Modificada 

per O de 25 de març de 1998. BOE 3 de març de 1998. 

 Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats amb els 

Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de maig de 2001. 

 Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats 

d'atmosferes explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 18 de juny 

de 2003. 

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

de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de juny. BOE 17 de juny de 2000. 

 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. 

 Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 

Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. BOE de 

31 de gener de 2004. 

 Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 

1215/1997, de 18 de juliol, en el que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 

salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors, en matèria de 

treballs temporals en alçada. 

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 treball. 

R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 
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4.3. Incendis. 

Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 

Ordenances Municipals 

Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, i Ordre 

MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures preventives establertes pel Decret 

64/1995. (Generalitat de Catalunya). 

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 Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 18 de setembre 

de 2002. 

Instruccions Tècniques Complementàries. 

4.5. Equips i maquinària. 

 Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de maig de 

1979. 

 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. 1849/2000 de 10 de novembre. BOE 2 

de desembre de 2000. 

 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. 23 de setembre de 1987. BOE 6 

d’octubre de 1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 d’octubre de 1988. 

Autorització de la instal·lació d'ascensors amb màquines en fossat. Resolució 10 de 

setembre de 1998. BOE 25 de setembre de 1998. Autorització de la instal·lació 

d'ascensors sense sala de màquines. Resolució 3 d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 

1997. 

 ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 27 de maig 

de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

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

de juny de 1989. 

 ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues 

mòbils autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 

2003. 
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 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 i complementat per 

la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000, i modificada per la Resolució 

de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002.  

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), i 

modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

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). Complementada per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre 

de 2000. 

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. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. Modificada 

per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

Convenis Col·lectius 

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES. 

5.1. Criteris d’aplicació. 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 

necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de 

Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte.  

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el 

conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració 
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unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran 

figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 

podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu 

Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no 

suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de 

Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al 

pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla 

en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi 

de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, 

conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, 

emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en 

l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut. 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en 

les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa 

l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el 

pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra. 

El 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 / 2002, 

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

Públiques. 

5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat. 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i 

Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components 

de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o 
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Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats 

conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

1. - MOLT LLEU : 3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

2. - LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

3. - GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

4. - MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

5. - GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial de l’obra 

contractada + Pèrdua d’homologació com Contractista, per la mateixa Propietat, 

durant 2 anys. 

 

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT. 

6.1. Previsions del Contractista per a l’aplicació de les Tècniques 

de Seguretat. 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre 

cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta de 

desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 

Analítiques i Operatives de Seguretat: 

 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. 
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Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els 

factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i 

Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre: 

 El Factor Tècnic: 

 

- Sistemes de Seguretat 

- Proteccions col·lectives i Resguards 

- Manteniment Preventiu 

- Proteccions Personals 

- Normes 

- Senyalització 

 

 El Factor Humà: 

 

- Test de Selecció prelaboral del personal. 

- Reconeixements Mèdics prelaborals. 

- Formació 

- Aprenentatge 

- Propaganda 

- Acció de grup 

- Disciplina 

- Incentius 

6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció. 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb 

ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure 

els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets 

servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de 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. 
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6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l’Empresa Contractista 

competents en matèria de Seguretat i Salut. 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i 

Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de 

l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb 

l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) 

com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels 

recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los 

Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament 

Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta 

pòlissa. 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 

Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel 

correcte compliment de la seva important missió.  

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa, 

haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en 

aquesta obra. 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 

assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora 

en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de 

seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

6.4. Obligacions de l’Empresa Contractista competent en matèria 

de Medicina del Treball. 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre 

Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les 

condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, 

que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà 

periòdicament el control d'existències.  

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així 

com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de 

durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 

reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 
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Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre 

de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, 

com a mínim un reconeixement periòdic anual. 

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o 

assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 

d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 

- Higiene i Prevenció al treball. 

- Medicina preventiva dels treballadors. 

- Assistència Mèdica. 

- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa. 

6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l’obra. 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap 

d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de 

Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més 

adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a 

criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al 

Coordinador de Seguretat. 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la 

missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 

assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de 

la farmaciola. 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de 

l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de 

Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses 

participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i 

serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de 

Prevenció (propi o concertat). 

6.6. Competències de Formació de Seguretat i Salut a l’obra. 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 

reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix 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. 
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7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE 

SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I MAQUINES 

FERRAMENTES. 

7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines 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 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. 
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7.2. Condicions d’elecció, utilització, emmagatzematge i 

manteniment 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, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

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. 
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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. 

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), 

modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 

Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions 

dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 

23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 

29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 

126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel 

Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 

26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
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Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. 

Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 

26/03/1996: el 4/4/96. 

 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 

26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), 

modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. 

Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 

l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de 

protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 

19/4/94). 

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 

Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 

l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. 

Núm. L 181, de 9/7/97). 

Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés 

tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 

determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de 

construcció. 

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre 

Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener 

(B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 

Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de 

seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de 

treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 

95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
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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. 

Normativa d’aplicació restringida 

Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 

matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre 

Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 

del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o 

sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 

Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció 

referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

 Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres 

(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i 

complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981). 

 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 

Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, 

referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de 

la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 

Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents 

disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 

(B.O.E. de 2/12/00). 

 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat 

i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). 

Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 

 

8. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE PARTIDES 

DE SEGURETAT I SALUT. 

8.1. Proteccions individuals i col·lectives en el treball. 

8.1.1. Proteccions individuals. 

 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES. 

 

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: 
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- 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. 

Condiciones d’utilització: 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, 

sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi 

hauran de: 

- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 

- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de salut del 

treballador. 

- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. En cas de riscos múltiples 

que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser 

compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos 

corresponents. 

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. El responsable de la 

contractació de treballadors resta 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: 
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- Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI. 

- Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari. 

- Referència als accessoris i peces de reposada. 

- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel 

fabricant. 

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

- La gravetat del risc. 

- El temps o freqüència d’exposició al risc. 

- Les condicions del lloc de treball. 

- Les prestacions del propi EPI. 

- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin pogut 

evitar-se. 

L’ús dels EPI, en principi, és personal, i solament són transferibles alguns d’ells, previ 

tractament o cobriment recanviables, que garanteixin la higiene i salut dels subsegüents 

usuaris. 

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

formació i informació que al respecte haurà rebut l’usuari. L’usuari amb antelació a la 

utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el qual ho va a utilitzar. 

L’EPI s’utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. Les adaptacions 

artesanals i/o decoratives que redueixin les característiques físiques de l’EPI, anul·len o 

redueixen la seva eficàcia, restant l’usuari sense protecció física ni legal en cas d’accident. 

Mentre subsisteixi el risc, l’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari. 

Proteccions pel cap: 

Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d'objectes o topades sobre el cap, serà 

perceptiva la utilització de casc protector. Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i 

completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 

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

- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de 

treball situats en altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides 

i demolició. 

- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, 

obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 

- Obres en foses, rases, pous i galeries. 

- Moviments de terra i obres en roca. 

- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de 

runes. 

- Utilització de pistoles fixaclaus. 

- Treballs amb explosius. 
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- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 

- Manteniment d’obres i instal·lacions industrials. 

Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a màquines, 

aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de 

substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres mitjans 

adequats, eliminant-se els llaços, cintes i adorns sortints. 

Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l’ús de 

cobriment de caps o passamuntanyes, tipus "mànega elàstica de punt", adaptables sobre el 

casc (mai al seu interior).  

Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’objectes o topades sobre el cap, serà 

perceptiva la utilització de casc protector. 

Proteccions per a l’aparell ocular: 

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

- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 

- Acció de pols i fums. 

- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 

- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Enlluernament 

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

transparents o viseres. 

S’han de tenir en compte els aspectes següents. 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 

tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos 

d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran 

incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els demés casos seran 

de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per 

a una millor ventilació. 

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

Protecció tipus "panoràmiques", amb armadura de vinil flexible i amb el visor de 

policarbonat o acetat transparent. 

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

metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelament. 

- Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i 

s'adequaran protegits contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats 

per diferents persones. 
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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 

’estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en 

previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 

Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 

reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, 

equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 

Als treballs de soldadura elèctrica, es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó 

de soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil el 

fosc per facilitar la picada de l'escòria i fàcilment recanviables ambdós. Als llocs de soldadura 

elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es faran servir les pantalles 

de cap amb atallatge graduable per a poder-se ajustar. 

Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a 

l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 

- Vidres de protecció: 

- Quan al treball a realitzar existeixi risc d’enlluernament, les ulleres seran de color o 

portaran un filtre per a garantir una absorció lumínica suficient. 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i 

entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta 

metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 

Proteccions per a l’aparell auditiu: 

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

- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 

- Treballs de percussió. 
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- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 

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

en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o aparells 

individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mides generals d'aïllament i 

insonorització que procedeixi adoptar. 

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

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

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

soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable, cotó o llana de vidre.  

La protecció dels pavellons de l’oïda poden combinar-se amb la del crani i la cara pels mitjans 

previstos en aquest estudi.  

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 

Proteccions per a l’aparell respiratori: 

Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents 

riscos: 

- Pols, fums i boires. 

- Vapors metàl·lics i orgànics. 

- Gasos tòxics industrials. 

- Monòxid de carboni. 

- Baixa concentració d’oxigen respirable. 

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

en les següents activitats: 

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

puguin existir riscos d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen. 

- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui 

desprendre’s pols. 

- Pintura amb pistola sense ventilació suficient. 

- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram. 

- Treballs en instal·lacions frigorífiques en les quals existeixi un risc d’escapament de 

fluid frigorífic. 

L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l’ambient una concentració 

mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca 

ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió. 

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

notablement la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després de cada ús, i si no 

s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin l'any. 
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Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria adequada al risc, per ingestió 

de llet o qualsevol altra solució empírica equivalent, que ocasionalment encara compte amb 

adeptes al nostre sector. 

Proteccions de les extremitats superiors: 

Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, 

aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs de soldadura. 

- Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 

- Treballs amb risc elèctric 

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

maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments 

al treballador. 

En determinades circumstàncies la protecció es limitarà als dits o palmells de les mans, fent-se 

servir als efectes didals o manyoples. 

Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries 

plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats, 

prohibint la utilització d’altres guants que no compleixin aquest requisit indispensable. 

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

Proteccions de les extremitats inferiors: 

Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador 

de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 

Calçat de protecció i de seguretat: 

- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 

- Treballs en bastides. 

- Obres de demolició d’obra grossa. 

- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i 

desencofrat. 

- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge. 

- Obres d’ensostrat. 

- Treballs d’estructura metàl·lica. 

- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics. 

- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes. 

- Treballs de transformació de materials lítics. 

- Manipulació i tractament de vidre. 

- Revestiment de materials termoaïllants. 

- Prefabricats per a la construcció. 
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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 

efensa 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 aterials 

transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 

Proteccions del cos: 

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

següents activitats: 

- Treballs en bastides. 

- Muntatge de peces prefabricades. 

- Treballs en pals i torres. 

- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
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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 

oliamida, 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. 

Proteccions 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: 

o Treballs de soldadura en locals exigus. 

Davantals antiperforants: 

o 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: 

o Treballs de soldadura. 

o Treballs de forja. 

o Treballs de fosa i emmotllament. 
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Protecció per a treballs a la intempèrie: 

Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran 

les següents condicions: 

- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d’aireació. 

La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu és 

recomanable l’emprament de pantalons amb pitet i armilles, tèrmics. 

Roba i peces de senyalització: 

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents 

característiques: 

Què no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d’aireació. 

- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 

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. 

 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 

25ºC.  
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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 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. 

 UNITATS I CRITERIS D’AMIDAMENT. 

u unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: Totes les 

unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us 

segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el se desmuntatge i transport al lloc 

d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 

 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. 

8.1.2. Proteccions col·lectives. 

 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES. 

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 
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conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles 

de protecció. 

S'han considerat els tipus de protecció següents: 
 
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 

- Protecció de forats verticals amb vela de lona. 
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants. 
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres. 
- Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers 

de fusta. 
- Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè. 
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb mènsula i 

xarxes. 
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i sostre de fusta. 
- Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de 

seguretat. 
- Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè. 
- Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada 
- Perimetralment. 

- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 
- Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura. 
- Barana de protecció a la coronació d'una excavació. 
- Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada. 
- Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol. 
- Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol. 
- Línia per a subjecció de cinturons de seguretat. 
- Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts. 
- Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i plataforma. 
- Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla. 
- Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora. 

- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes. 
- Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres. 
- Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres. 
- Topall per a descàrrega de camions en zones d'excavació. 
- Anellat per a escales de ma. 
- Marquesina de protecció accés aparell elevadors. 
- Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís. 

- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics. 
- Pantalla de protecció front al vent. 
- Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol. 

- Elements de protecció en l'ús de maquinaria. 
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica. 

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.  
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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. 

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. 
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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. 

Condemna de buits horitzontal: 

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: 

- 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. 

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. 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. 

Proteccions col·lectives contra contactes elèctrics 

La instal·lació elèctrica estarà subjecta al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió avalat per 

l’instal·lador homologat. 

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. 
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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. 

 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, 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). 

 UNITATS I CRITERIS D’AMIDAMENT. 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: Totes les 

unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us 
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segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc 

d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 

Entre ells: 

TOPALL PER CAMIÓ, ESTACADA DE PROTECCIÓ, TOPALL PER A DESCÀRREGA DE CAMIONS, 

PÒRTIC 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 

LONES, PLATAFORMA METÀL·LICA PER PAS DE VEHICLES O PERSONES: 

m2 de superfície segons amidament de la D.T. 

LÍNIA PER A CINTURÓ, CABLE, PANTALLA DE PROTECCIÓ AL VENT: 

m de llargària segons amidament de D.T. 

 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGAOTRI. 

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 disposiciones de aplicación de la 

directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
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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 industria de la construcción. 

CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de 

seguridad en la industria 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. 

8.2. Senyalització provisional. 

8.2.1. Senyalització vertical. 

 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES. 

Definició 

Una senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una 

indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en 

forma de plafó o un color, segons procedeixi. 

Condicions d’utilització 

Principis generals: 

Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis 

generals: 

- La senyalització mai no elimina el risc. 

- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i 

protecció per part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 

- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 

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

eliminant la seva eficàcia preventiva. 

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts 

en el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els 

llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests.  
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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. 

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

emplaçament. 

Criteris de senyalització provisional en les obres de construcció 

No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 

senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames 

i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg 

d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 

La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’ exceptua el cas dels senyals 

“SENTIT PROHIBIT“ I “SENTIT OBLIGATORI“ en calçades divergents, que podran col·locar-se 

sobre un pal solament, a la mínima altura.  

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

inclinades. 

El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 

Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de 

Circulació. 

Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 

min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. Tota senyalització d’obres que 

exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es compondrà, com a mínim, dels 

següents elements: 

- Senyal de perill “OBRES“ (Placa TP – 18). 

- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 

La placa “OBRES“ haurà d’estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, 

en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals 

complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. 

Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la 

calçada. 
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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. 

- 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. 

 

 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 

25ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 

rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
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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. 

 UNITATS I CRITERIS D’AMIDAMENT. 

BASTIDOR, PLAQUES I SENYALS: 

Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la Direcció Tècnica. 

SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 

m de llargària mesurat segons especificacions de la Direcció Tècnica. 

 NORMATIVA D’APLICAMENT 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 hombremàquina, el 

marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositives 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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8.3. Equipaments. 

8.3.1. Equipaments per a personal d’obra. 

 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES. 

Definició 

Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel 

personal d’obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes 

modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 

La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors 

(contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal 

motiu, respecte a les instal·lacions del personal, s’ha d'estudiar la possibilitat de poder 

incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera que 

tot el personal que hi participi pugui gaudir d’aquests serveis, descomptant aquesta prestació 

del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula 

econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts. 

Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” d’aquest 

tipus d’implantació per al personal, les característiques, superfícies habilitades i qualitats, es 

correspondran amb les habituals i comunes a les restants partides d’una obra d’edificació, amb 

uns mínims de qualitat equivalent al de les edificacions socials de protecció oficial, havent-se 

de realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i 

Salut de l’obra. 

Condicions d’utilització 

El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions 

provisionals de salubritat i confort, en les condicions d’utilització, manteniment i amb 

l’equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la llei 

estableix per a tot centre de treball industrial.  

Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a 

utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant 

en el seu àmbit personal d’utilització, les condicions d’ordre i neteja habituals del seu entorn 

quotidià. 

Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients 

d’escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d’ordre, neteja i equipament de les 

casetes provisionals del personal d’obra i el seu entorn d’implantació. 

Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de 

riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 
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 CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ. 

Es seguiran escrupolosament 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). 

 UNITATS 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 Direcció Tècnica. 

 NORMATIVA D’APLICAMENT 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. 
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ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la 

Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de 

Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 

CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de 

seguridad en la indústria de la edificación 

NBE-EA-1995 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma 

Básica de la Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la Edificación. 

9. SANCIONS. 

Les obligacions derivades de la normativa sobre PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS representen 

no només un deure ètic per a les persones, el seu entorn i la societat en general, sinó una eina 

de gestió i millora de l'eficàcia empresarial. 

Però, a més, el seu incompliment pot comportar sancions i responsabilitats d'índole penal. 

El text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions d'Ordre Social tipifica les infraccions 

administratives específiques en matèria de prevenció de riscs laborals i estableix sancions que 

oscil·len entre els 30,05 € i 601.012,10 € (100 milions de pessetes). 

Nivell de les sancions 

Les sancions podran imposar-se en els graus de mínim, mitjà i màxim, en funció de diferents 

factors a valorar. Aquesta valoració es farà segons els criteris següents: 

1. La perillositat de les activitats desenvolupades en l'empresa o centre de treball. 

2. El caràcter permanent o transitori dels riscs inherents a les activitats esmentades. 

3. La gravetat dels danys produïts o que haguessin pogut produir-se per l'absència o 

deficiència de les mesures preventives necessàries. 

4. El nombre de treballadors afectats. 

5. Les mesures de protecció individual o col·lectiva adoptades per l'empresari i les 

instruccions donades per aquest, d'acord amb la prevenció dels riscs. 

6. L'incompliment de les advertències o requeriments previs de la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social. 

7. La inobservança de les propostes realitzades pels serveis de prevenció, els delegats de 

prevenció o el comitè de seguretat i salut de l'empresa per a la correcció de les 

deficiències legals existents. 

8. La conducta general seguida per l'empresari d'acord amb l'estricte compliment de les 

normes en matèria de prevenció de riscs laborals. 



 

56 
 

Isaac  Fco. Gimeno Sanz — ETSECCPB — UPC 2013/2014 

Variant de Mollerussa. L-200 i LP-3322. 

Annex núm. 18:  Estudi de seguretat i salut. 

Plec de condicions 

Infraccions lleus 

1. La falta de netedat del centre de treball de la qual no es derivi risc per a la integritat 

física o la salut dels treballadors. 

2. No retre comptes, en temps i forma, a l'autoritat laboral competent, tal com amb les 

disposicions vigents, dels accidents de treball esdevinguts i de les malalties 

professionals declarades quan tinguin la qualificació de lleus. 

3. No comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball o la 

continuació dels treballs després d'efectuar alteracions o ampliacions d'importància, o 

consignar amb inexactitud les dades que s'han de declarar o omplir, sempre que no es 

tracti d'una indústria qualificada per la normativa vigent com a perillosa, insalubre o 

nociva pels elements, processos o substàncies que es manipulin. 

4. Les que suposin incompliments de la normativa de prevenció de riscs laborals, sempre 

que no tinguin transcendència greu per a la integritat física o la salut dels treballadors. 

5. Qualsevol altre tipus d'infraccions que afectin obligacions de caràcter formal o 

documental exigides per la normativa de prevenció de riscs laborals i que no siguin 

tipificades com a greus o molt greus. 

Infraccions greus 

1. No dur a terme les avaluacions de riscs i, en cas que sigui necessari, les actualitzacions 

i revisions, així com els controls periòdics de les condicions de treball i de l'activitat 

dels treballadors, conforme a la normativa sobre prevenció de riscs laborals, o no 

realitzar aquelles activitats de prevenció que facin necessàries els resultats de les 

avaluacions. 

2. No realitzar els reconeixements mèdics i proves de vigilància periòdica de l'estat de 

salut dels treballadors, conforme a la normativa sobre prevenció de riscs laborals, o no 

comunicar el seu resultat als treballadors afectats. 

3. No retre comptes, en temps i forma, a l'autoritat laboral, conforme a les disposicions 

vigents, dels accidents de treball esdevinguts i de les malalties professionals 

declarades quan tinguin la qualificació de greus, molt greus o mortals, o no dur a 

terme una investigació en cas que es produeixin danys a la salut dels treballadors o de 

tenir indicis que les mesures preventives són insuficients. 

4. No registrar ni arxivar les dades obtingudes en les avaluacions, controls, 

reconeixements, investigacions o informes als quals fan referència l'article 06, l'article 

22 i l'article 23 de la Llei 31/1995, del 8 de novembre, de Prevenció de Riscs Laborals. 

5. No comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball o la 

continuació dels treballs després d'efectuar alteracions o ampliacions d'importància, o 

consignar amb inexactitud les dades que s'han de declarar o omplir, sempre que  es 

tracti d'una indústria qualificada per la normativa vigent com a perillosa, insalubre o 

nociva pels elements, processos o substàncies que es manipulin. 

6. L'incompliment de l'obligació d'efectuar la planificació de l'activitat preventiva que es 

derivi de l'avaluació dels riscs com a necessària. L'incompliment de l'obligació 

d'elaborar el pla de seguretat i de salut en el treball en cada projecte d'edificació i obra 

pública, en l'abast i la forma establerts en la normativa de prevenció de riscs laborals, 
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així com l'incompliment de l'obligació esmentada, mitjançant alteracions, en frau de 

llei, en el volum de l'obra o en el nombre de treballadors. 

7. L'adscripció del treballador a llocs de treball en condicions que siguin incompatibles 

amb seus característica personals o dels que es trobin manifestament en estats o 

situacions transitòries que no responguin a les exigències psicofísiques dels respectius 

llocs de treball, així com la dedicació d'aquells a la realització de tasca sense considerar 

les seves capacitats professionals en matèria de seguretat i salut en el treball, excepte 

si es tracta d'una infracció molt greu. 

8. L'incompliment de les obligacions en matèria de formació i informació suficient i 

adequada als treballadors referent als riscs del lloc de treball susceptibles de provocar 

danys per a la seguretat i salut sobre les mesures preventives aplicables, excepte si es 

tracta d'una infracció molt greu. 

9. La superació dels límits d'exposició als agents nocius que, conforme a la normativa 

sobre prevenció de riscs laborals, origini risc de danys greus per a la seguretat i la salut 

dels treballadors, sense adoptar les mesures preventives adequades, excepte si es 

tracta d'una infracció molt greu. 

10. No adoptar les mesures previstes a l'article 20 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals 

en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors. 

11. L'incompliment dels drets d'informació, consulta i participació dels treballadors 

reconeguts en la normativa sobre prevenció de riscs laborals. 

12. No proporcionar la formació o els mitjans adequats per al desenvolupament de les 

seves funcions als treballadors designats per a les activitats de prevenció de i als 

delegats de prevenció. 

13. No adoptar els empresaris i els treballadors per compte propi que desenvolupin 

activitats en un mateix centre de treball, o els empresaris als quals fa referència 

l'article 24.4 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals, les mesures de cooperació i 

coordinació necessàries per a la protecció i prevenció de riscs laborals. 

14. No informar el promotor o l'empresari titular del centre de treball, i tots aquells que 

desenvolupin activitats, sobre els riscs i les mesures de protecció, prevenció i 

emergència. 

15. No designar diversos treballadors per ocupar-se de les activitats de protecció i 

prevenció en l'empresa o no organitzar o concertar un servei de prevenció quan sigui 

preceptiu. 

16. Les que suposin l'incompliment de la normativa de prevenció de riscs laborals, sempre 

que tal incompliment creï un risc greu per a la integritat física o la salut dels 

treballadors afectats, especialment en matèria de: 

* Comunicació a l'autoritat laboral, quan legalment sigui procedent, de les substàncies, agents, 

físics, químics o biològics, o processos utilitzats en les empreses. 

* Disseny, elecció, instal·lació, disposició, utilització i manteniment dels llocs de treball, eines, 

maquinària i equips. 

* Prohibicions o limitacions respecte a operacions, processos i ús d'agents físics, químics i 

biològics en els llocs de treball. 
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* Limitacions respecte al nombre de treballadors que puguin quedar exposats a determinats 

agents físics, químics i biològics. 

* Utilització de modalitats determinades de mostreig, mesura i avaluació de resultats. 

* Mesures de protecció col·lectiva o individual. 

* Senyalització de seguretat, etiquetatge i envasament de substàncies perilloses, sempre que 

es manipuli o s'utilitzi en el procés productiu. 

* Serveis o mesures d'higiene personal. 

* Registre dels nivells d'exposició a agents físics, químics i biològics, llistes de treballadors 

exposats i expedients mèdics. 

17. La falta de netedat del centre o lloc de treball, quan sigui habitual o quan se'n derivin 

riscs per a la integritat física i la salut dels treballadors. 

18. L'incompliment de l'haver d'informar els treballadors designats per ocupar-se de les 

activitats de prevenció o, si procedeix, al servei de prevenció extern, sobre la 

incorporació a l'empresa de treballadors amb relacions temporals de treball, de 

durada determinada o proporcionats per empreses de treball temporal. 

19. No facilitar al servei de prevenció l'accés a la informació i documentació assenyalats en 

l'apartat 1 de l'article 18 i en l'apartat 1 de l'article 23 de la Llei de Prevenció de Riscs 

Laborals. 

20. No sotmetre, en els termes reglamentàriament establerts, el sistema de prevenció de 

l'empresa al control d'una auditoria o avaluació externa quan no s'hagi concertat el 

servei de prevenció amb una entitat especialitzada aliena a l'empresa. 

21. Facilitar a l'autoritat laboral competent, les entitats especialitzades que actuïn com a 

serveis de prevenció aliens a les empresa, les persones o les entitats que desenvolupin 

l'activitat d'auditoria del sistema de prevenció de les empreses o les entitats 

acreditades per desenvolupar i certificar la formació en matèria de prevenció de riscs 

laborals, dades de forma o amb continguts inexactes, ometre els que s'haurien de 

consignar, així com no comunicar qualsevol modificació de les seves condicions 

d'acreditació o autorització. 

22. Incomplir les obligacions derivades d'activitats corresponents a serveis de prevenció 

externs, d'acord amb la normativa aplicable. 

Infraccions molt greus 

1. No observar les normes específiques en matèria de protecció de la seguretat i la salut 

dels treballadors durant els períodes d'embaràs i de lactància.  

2. No observar les normes específiques en matèria de protecció de la seguretat i la salut 

dels menors. 

3. No paralitzar ni suspendre de manera immediata, a requeriment de la Inspecció de 

Treball i Seguretat Social, els treballs que es realitzin sense observar la normativa 

sobre prevenció de riscs laborals i que, a criteri de la Inspecció, impliquin l'existència 

d'un risc greu i imminent per a la seguretat i la salut dels treballadors, o reemprendre 
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els treballs sense haver solucionat prèviament les causes que van motivar la 

paralització. 

4. L'adscripció dels treballadors a llocs de treball en condicions que siguin incompatibles 

amb les seves característiques personals conegudes o que es trobin manifestament en 

estat o situacions transitòries que no responguin a les exigències psicofísiques dels 

respectius llocs de treball, així com la dedicació d'aquests a la realització de tasques 

sense tenir en compte les seves capacitats professionals en matèria de seguretat i 

salut en el treball, sempre es derivi un risc greu i imminent per a la seva seguretat i la 

seva salut. 

5. Incomplir el deure de confidencialitat en l'ús de dades relatives a la vigilància de la 

salut dels treballadors, en els termes previstos en l'apartat 4 de l'article 22 de la Llei de 

Prevenció de Riscs Laborals. 

6. Superar els límits d'exposició als agents nocius que, d'acord amb la normativa sobre 

prevenció de riscs laborals, originin riscs de danys per a la salut dels treballadors sense 

adoptar les mesures preventives adequades, quan es tracti de riscs greus i imminents. 

7. No adoptar, per part dels empresaris i dels treballadors per compte propi que 

desenvolupin activitats en un mateix centre de treball, les mesures de cooperació i 

coordinació necessàries per a la protecció i prevenció de riscs laborals, quan es tracti 

d'activitats reglamentàriament considerades com a perilloses o amb riscs especials. 

8. No informar el promotor o l'empresari titular del centre de treball, i aquells que 

desenvolupin activitats en ell, sobre els riscs i les mesures de protecció, prevenció i 

emergència, quan es tracti d'activitats reglamentàriament considerades com a 

perilloses o amb riscs especials. 

9. Les accions o omissions que impedeixin l'exercici del dret dels treballadors a paralitzar 

la seva activitat o en els casos de risc greu i imminent, en els termes previstos a 

l'article 21 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals. 

10. No adoptar qualsevol tipus de mesures preventives aplicables a les condicions de 

treball en execució de la normativa sobre prevenció de riscs laborals de les quals no es 

derivi un risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors. 

11. Exercir el servei de prevenció sense comptar amb la preceptiva acreditació o 

autorització, fer-ho quan aquesta hagi estat suspesa o s'hagi extingit, quan hagi 

caducat l'autorització provisional, o quan l'actuació excedeixi de les capacitacions de 

l'acreditació. Aquesta normativa es dirigeix a les entitats especialitzades que actuïn 

com serveis de prevenció aliens a les empreses, les persones o entitats que 

desenvolupin l'activitat d'auditoria del sistema de prevenció de les empreses o a les 

que desenvolupin i certifiquin la formació en matèria de prevenció de riscs laborals. 

12. Mantenir vincles comercials, financers o de qualsevol altre tipus, diferents de les 

pròpies activitats de prevenció de riscs, entre les entitats especialitzades que actuïn 

com a serveis de prevenció aliens, o les persones o entitats auditores i les empreses 

auditades o concertades. També serà considerat infracció greu el certificar activitats 

no desenvolupades en la seva totalitat. 
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Justificació d'elements 



Via orbital Mollerussa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/10/13 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 23,02000 €

A0140000 h Manobre 19,25000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,92000 €



Via orbital Mollerussa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/10/13 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 1,77000 €



Via orbital Mollerussa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/10/13 Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 M3 AIGUA 1,11000 €

B0311010 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA PER A FORMIGONS 18,12000 €

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

16,71000 €

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

105,75000 €

B0D41010 M2 POST DE FUSTA DE PI PER A 3 USOS 3,60000 €

B0DZSM0K U TUB METÀL·LIC DE 2,3´´ DE DIÀMETRE, PER A 150 USOS 0,12000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,93000 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,99000 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

5,07000 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23000 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

18,51000 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,60000 €

B145C002 U PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA RISCS MECÀNICS COMUNS DE
CONSTRUCCIÓ NIVELL 3, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I UNE-EN 420

6,05000 €

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

5,54000 €

B1465275 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER A TREBALLS DE
CONSTRUCCIÓ EN GENERAL, RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB
TURMELLERA ENCOIXINADA, AMB PUNTERA METÀL·LICA, SOLA ANTILLISCANT, FALCA
AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE PLANTILLA METÀL·LICA, HOMOLOGADES
SEGONS UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 I UNE-EN ISO 20347

22,92000 €

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

2,41000 €

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 23,51000 €

B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

64,37000 €

B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, homologada segons UNE-EN 340

6,31000 €

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

12,76000 €

B1485140 u Armilla de treball , de polièster embuatada amb material aïllant 13,24000 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

18,12000 €

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340

4,39000 €

B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

15,30000 €

B15A0003 u Sirena acústica de marxa enrera 45,00000 €

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29
cm, per ésser vista fins 12 m

6,16000 €

BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m

6,16000 €
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BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància

8,04000 €

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser
vist fins 12 m

13,31000 €

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser
vist fins 12 m

9,07000 €

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en
blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser
vist fins 12 m

8,04000 €

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m

9,77000 €

BQU1521A mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial

125,93000 €

BQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

101,21000 €

BQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

110,41000 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos 53,41000 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos 47,31000 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones per a 4 usos

91,75000 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 107,90000 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 88,65000 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 52,91000 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

114,45000 €

BQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 192,48000 €

BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 20,53000 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,25000 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 201,25000 €



Via orbital Mollerussa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/10/13 Pàg.: 5

ELEMENTS COMPOSTOS

D060P021 M3 FORMIGÓ DE 200 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Rend.: 1,000 82,22000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 19,92000 = 21,91200

Subtotal: 21,91200 21,91200

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,600 /R x 1,77000 = 1,06200

Subtotal: 1,06200 1,06200

Materials

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

0,200      x 105,75000 = 21,15000

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

1,550      x 16,71000 = 25,90050

B0311010 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA PER
A FORMIGONS

0,650      x 18,12000 = 11,77800

B0111000 M3 AIGUA 0,180      x 1,11000 = 0,19980

Subtotal: 59,02830 59,02830

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21912

COST DIRECTE 82,22142

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,22142
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PARTIDES D'OBRA

P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 6,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 5,93000 = 5,93000

Subtotal: 5,93000 5,93000

COST DIRECTE 5,93000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,22650

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

Rend.: 1,000 6,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

1,000      x 5,99000 = 5,99000

Subtotal: 5,99000 5,99000

COST DIRECTE 5,99000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,28950

P-3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

Rend.: 1,000 5,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

1,000      x 5,07000 = 5,07000

Subtotal: 5,07000 5,07000

COST DIRECTE 5,07000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,25350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,32350

P-4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 0,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

1,000      x 0,23000 = 0,23000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,23000 0,23000

COST DIRECTE 0,23000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,24150

P-5 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 19,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

1,000      x 18,51000 = 18,51000

Subtotal: 18,51000 18,51000

COST DIRECTE 18,51000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,92550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,43550

P-6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

Rend.: 1,000 1,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

1,000      x 1,60000 = 1,60000

Subtotal: 1,60000 1,60000

COST DIRECTE 1,60000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,68000

P-7 H145C002 U PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA
RISCS MECÀNICS COMUNS DE CONSTRUCCIÓ
NIVELL 3, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I
UNE-EN 420

Rend.: 1,000 6,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B145C002 U PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA
RISCS MECÀNICS COMUNS DE CONSTRUCCIÓ
NIVELL 3, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I
UNE-EN 420

1,000      x 6,05000 = 6,05000

Subtotal: 6,05000 6,05000

COST DIRECTE 6,05000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,35250
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P-8 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 5,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1,000      x 5,54000 = 5,54000

Subtotal: 5,54000 5,54000

COST DIRECTE 5,54000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,27700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,81700

P-9 H1465275 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT
INDUSTRIAL PER A TREBALLS DE
CONSTRUCCIÓ EN GENERAL, RESISTENTS A LA
HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB
TURMELLERA ENCOIXINADA, AMB PUNTERA
METÀL·LICA, SOLA ANTILLISCANT, FALCA
AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE
PLANTILLA METÀL·LICA, HOMOLOGADES
SEGONS UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 I UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 24,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1465275 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT
INDUSTRIAL PER A TREBALLS DE
CONSTRUCCIÓ EN GENERAL, RESISTENTS A LA
HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB
TURMELLERA ENCOIXINADA, AMB PUNTERA
METÀL·LICA, SOLA ANTILLISCANT, FALCA
AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE
PLANTILLA METÀL·LICA, HOMOLOGADES
SEGONS UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 I UNE-EN ISO 20347

1,000      x 22,92000 = 22,92000

Subtotal: 22,92000 22,92000

COST DIRECTE 22,92000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,14600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,06600

P-10 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

Rend.: 1,000 2,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

1,000      x 2,41000 = 2,41000

Subtotal: 2,41000 2,41000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 2,41000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,53050

P-11 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar Rend.: 1,000 24,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 1,000      x 23,51000 = 23,51000

Subtotal: 23,51000 23,51000

COST DIRECTE 23,51000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,17550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,68550

P-12 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 67,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 64,37000 = 64,37000

Subtotal: 64,37000 64,37000

COST DIRECTE 64,37000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,21850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,58850

P-13 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 6,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 6,31000 = 6,31000

Subtotal: 6,31000 6,31000

COST DIRECTE 6,31000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,31550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,62550

P-14 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 13,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials
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B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340

1,000      x 12,76000 = 12,76000

Subtotal: 12,76000 12,76000

COST DIRECTE 12,76000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,63800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,39800

P-15 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb
material aïllant

Rend.: 1,000 13,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1485140 u Armilla de treball , de polièster embuatada amb
material aïllant

1,000      x 13,24000 = 13,24000

Subtotal: 13,24000 13,24000

COST DIRECTE 13,24000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,66200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,90200

P-16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Rend.: 1,000 19,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1,000      x 18,12000 = 18,12000

Subtotal: 18,12000 18,12000

COST DIRECTE 18,12000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,90600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,02600

P-17 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 4,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340

1,000      x 4,39000 = 4,39000

Subtotal: 4,39000 4,39000

COST DIRECTE 4,39000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,60950
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P-18 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 16,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 15,30000 = 15,30000

Subtotal: 15,30000 15,30000

COST DIRECTE 15,30000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,76500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,06500

P-19 H1522111 M BARANA DE PROTECCIÓ EN EL PERÍMETRE DE
LA CORONACIÓ D'EXCAVACIONS, D'ALÇÀRIA 1
M, AMB TRAVESSER SUPERIOR, TRAVESSER
INTERMEDI I MUNTANTS DE TUB METÀL·LIC DE
2,3´´, SÒCOL DE POST DE FUSTA, ANCORADA AL
TERRENY AMB DAUS DE FORMIGÓ I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 14,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,25000 = 4,81250

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 23,02000 = 5,75500

Subtotal: 10,56750 10,56750

Materials

B0DZSM0K U TUB METÀL·LIC DE 2,3´´ DE DIÀMETRE, PER A
150 USOS

3,500      x 0,12000 = 0,42000

B0D41010 M2 POST DE FUSTA DE PI PER A 3 USOS 0,220      x 3,60000 = 0,79200

D060P021 M3 FORMIGÓ DE 200 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

0,020      x 82,22142 = 1,64443

Subtotal: 2,85643 2,85643

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,10568

COST DIRECTE 13,52961
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,67648

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,20609

P-20 H15A0003 u Senyal acústica de marxa enrera Rend.: 1,000 47,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B15A0003 u Sirena acústica de marxa enrera 1,000      x 45,00000 = 45,00000

Subtotal: 45,00000 45,00000
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COST DIRECTE 45,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,25000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,25000

P-21 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició
de les proteccions

Rend.: 1,000 44,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 23,02000

Subtotal: 42,27000 42,27000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,42270

COST DIRECTE 42,69270
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,13464

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,82734

P-22 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones

Rend.: 1,000 146,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 6,000 /R x 23,02000 = 138,12000

Subtotal: 138,12000 138,12000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,38120

COST DIRECTE 139,50120
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,97506

COST EXECUCIÓ MATERIAL 146,47626

P-23 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra

Rend.: 1,000 20,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000

Subtotal: 19,25000 19,25000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19250

COST DIRECTE 19,44250
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,97213

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,41463

P-24 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 36,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000

Subtotal: 19,25000 19,25000

Materials

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins
12 m

1,000      x 9,07000 = 9,07000

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per
ésser vista fins 12 m

1,000      x 6,16000 = 6,16000

Subtotal: 15,23000 15,23000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19250

COST DIRECTE 34,67250
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,73363

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,40613

P-25 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 35,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000

Subtotal: 19,25000 19,25000

Materials

BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins
12 m

1,000      x 6,16000 = 6,16000

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

1,000      x 8,04000 = 8,04000

Subtotal: 14,20000 14,20000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19250

COST DIRECTE 33,64250
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,68213

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,32463

P-26 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 28,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000
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Subtotal: 19,25000 19,25000

Materials

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància

1,000      x 8,04000 = 8,04000

Subtotal: 8,04000 8,04000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19250

COST DIRECTE 27,48250
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,37413

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,85663

P-27 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 44,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000

Subtotal: 19,25000 19,25000

Materials

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins
12 m

1,000      x 9,77000 = 9,77000

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins
12 m

1,000      x 13,31000 = 13,31000

Subtotal: 23,08000 23,08000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19250

COST DIRECTE 42,52250
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,12613

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,64863

P-28 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3
m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb
instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2
aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 132,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU1521A mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes,

1,000      x 125,93000 = 125,93000
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mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

Subtotal: 125,93000 125,93000

COST DIRECTE 125,93000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,29650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 132,22650

P-29 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 106,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

1,000      x 101,21000 = 101,21000

Subtotal: 101,21000 101,21000

COST DIRECTE 101,21000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,06050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,27050

P-30 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6
m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

Rend.: 1,000 115,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6
m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

1,000      x 110,41000 = 110,41000

Subtotal: 110,41000 110,41000
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COST DIRECTE 110,41000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,52050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,93050

P-31 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 61,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,25000 = 4,81250

Subtotal: 4,81250 4,81250

Materials

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

1,000      x 53,41000 = 53,41000

Subtotal: 53,41000 53,41000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,12031

COST DIRECTE 58,34281
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,91714

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,25995

P-32 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 15,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,25000 = 2,88750

Subtotal: 2,88750 2,88750

Materials

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4
usos

0,250      x 47,31000 = 11,82750

Subtotal: 11,82750 11,82750

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,07219

COST DIRECTE 14,78719
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,73936

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,52655

P-33 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 31,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 19,25000 = 6,73750

Subtotal: 6,73750 6,73750

Materials

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones per a 4 usos

0,250      x 91,75000 = 22,93750
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 22,93750 22,93750

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,16844

COST DIRECTE 29,84344
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,49217

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,33561

P-34 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 120,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 19,25000 = 6,73750

Subtotal: 6,73750 6,73750

Materials

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 1,000      x 107,90000 = 107,90000

Subtotal: 107,90000 107,90000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,16844

COST DIRECTE 114,80594
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,74030

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,54623

P-35 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 94,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 19,92000 = 0,99600

Subtotal: 0,99600 0,99600

Materials

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 1,000      x 88,65000 = 88,65000

Subtotal: 88,65000 88,65000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02490

COST DIRECTE 89,67090
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,48355

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,15445

P-36 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 57,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,25000 = 1,92500

Subtotal: 1,92500 1,92500

Materials

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat

1,000      x 52,91000 = 52,91000

Subtotal: 52,91000 52,91000



Via orbital Mollerussa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/10/13 Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,04813

COST DIRECTE 54,88313
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,74416

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,62728

P-37 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Rend.: 1,000 120,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

1,000      x 114,45000 = 114,45000

Subtotal: 114,45000 114,45000

COST DIRECTE 114,45000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,72250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,17250

P-38 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a
salvament

Rend.: 1,000 202,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a
salvament

1,000      x 192,48000 = 192,48000

Subtotal: 192,48000 192,48000

COST DIRECTE 192,48000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,62400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 202,10400

P-39 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm Rend.: 1,000 21,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 1,000      x 20,53000 = 20,53000

Subtotal: 20,53000 20,53000

COST DIRECTE 20,53000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,02650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,55650

P-40 HQUAM000 u Reconeixement mèdic Rend.: 1,000 37,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 1,000      x 35,25000 = 35,25000

Subtotal: 35,25000 35,25000
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COST DIRECTE 35,25000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,76250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,01250

P-41 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme Rend.: 1,000 211,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 1,000      x 201,25000 = 201,25000

Subtotal: 201,25000 201,25000

COST DIRECTE 201,25000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,06250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 211,31250

P-42 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal·lacions

Rend.: 1,000 20,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000

Subtotal: 19,25000 19,25000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19250

COST DIRECTE 19,44250
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,97213

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,41463
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Obra 01 PRESSUPOST MOLLERUSSA
Capítol 01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

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

1 Concepte T Treballadors Duració Vida mitja

2 T afectats activitat de l'element

3 T en mesos en mesos

4 Concepte 64,000 16,000 2,000 512,000 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 512,000

2 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

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

1 T Treballadors Duració Vida mitja

2 T afectats activitat de l'element

3 T en mesos en mesos

4 64,000 16,000 0,500 2.048,000 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 2.048,000

3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

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

1 T Treballadors Duració Vida mitja C#*D#*E#*F#

2 T afectats activitat de l'element

3 T en mesos en mesos

4 64,000 16,000 3,000 341,333 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 341,333

4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

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

1 T Treballadors Duració Vida mitja C#*D#*E#*F#

2 T afectats activitat de l'element

3 T en dies en dies

4 20,000 170,000 1,000 3.400,000 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 3.400,000

5 H145C002 U PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA RISCS MECÀNICS COMUNS DE CONSTRUCCIÓ
NIVELL 3, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I UNE-EN 420

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

EUR
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1 T Treballadors Duració Vida mitja C#*D#*E#*F#

2 T afectats activitat de l'element

3 T en mesos en mesos

4 64,000 16,000 1,000 1.024,000 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 1.024,000

6 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

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

1 T Treballadors Duració Vida mitja C#*D#*E#*F#

2 T afectats activitat de l'element

3 T en mesos en mesos

4 64,000 16,000 4,000 256,000 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 256,000

7 H1465275 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER A TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ EN
GENERAL, RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB TURMELLERA ENCOIXINADA,
AMB PUNTERA METÀL·LICA, SOLA ANTILLISCANT, FALCA AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ I
SENSE PLANTILLA METÀL·LICA, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 I UNE-EN ISO 20347

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

1 T Treballadors Duració Vida mitja C#*D#*E#*F#

2 T afectats activitat de l'element

3 T en mesos en mesos

4 64,000 16,000 4,000 256,000 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 256,000

8 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

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

1 T Treballadors Duració Vida mitja C#*D#*E#*F#

2 T afectats activitat de l'element

3 T en mesos en mesos

4 64,000 16,000 4,000 256,000 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 256,000

9 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar

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

1 T Treballadors Duració Vida mitja C#*D#*E#*F#

2 T afectats activitat de l'element

3 T en mesos en mesos

4 30,000 16,000 4,000 120,000 C#*D#/E#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 120,000

10 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

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

1 T Treballadors Duració Vida mitja C#*D#*E#*F#

2 T afectats activitat de l'element

3 T en mesos en mesos

4 64,000 16,000 6,000 170,667 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 170,667

11 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

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

1 T Treballadors Duració Vida mitja C#*D#*E#*F#

2 T afectats activitat de l'element

3 T en mesos en mesos

4 64,000 16,000 6,000 170,667 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 170,667

12 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

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

1 T Treballadors Duració Vida mitja C#*D#*E#*F#

2 T afectats activitat de l'element

3 T en mesos en mesos

4 30,000 16,000 4,000 120,000 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

13 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

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

1 T Treballadors Duració Vida mitja C#*D#*E#*F#

2 T afectats activitat de l'element

3 T en mesos en mesos

4 64,000 16,000 4,000 256,000 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 256,000

14 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

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

1 T Treballadors Duració Vida mitja C#*D#*E#*F#

2 T afectats activitat de l'element

EUR
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3 T en mesos en mesos

4 64,000 16,000 4,000 256,000 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 256,000

15 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

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

1 T Treballadors Duració Vida mitja C#*D#*E#*F#

2 T afectats activitat de l'element

3 T en mesos en mesos

4 64,000 16,000 4,000 256,000 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 256,000

16 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

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

1 T Treballadors Duració Vida mitja C#*D#*E#*F#

2 T afectats activitat de l'element

3 T en mesos en mesos

4 64,000 16,000 2,000 512,000 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 512,000

17 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

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

1 T Treballadors Duració Vida mitja C#*D#*E#*F#

2 T afectats activitat de l'element

3 T en mesos en mesos

4 64,000 16,000 4,000 256,000 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 256,000

18 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

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

1 T Treballadors Duració Vida mitja C#*D#*E#*F#

2 T afectats activitat de l'element

3 T en dies en dies

4 8,000 45,000 60,000 6,000 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST MOLLERUSSA

EUR
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Capítol 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

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

1 T Senyals Duració Vida mitja C#*D#*E#*F#

2 T necessàries activitat de l'element

3 T en mesos en mesos

4 20,000 16,000 4,000 80,000 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

2 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

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

1 T Senyals Duració Vida mitja C#*D#*E#*F#

2 T necessàries activitat de l'element

3 T en mesos en mesos

4 20,000 16,000 4,000 80,000 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

3 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

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

1 T Senyals Duració Vida mitja C#*D#*E#*F#

2 T necessàries activitat de l'element

3 T en mesos en mesos

4 15,000 16,000 4,000 60,000 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

4 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

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

1 T Senyals Duració Vida mitja C#*D#*E#*F#

2 T necessàries activitat de l'element

3 T en mesos en mesos

4 20,000 16,000 4,000 80,000 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

5 H15A0003 u Senyal acústica de marxa enrera

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

1 T Maquinària Duració Vida mitja C#*D#*E#*F#

2 T activitat de l'element

3 T en mesos en mesos

4 20,000 16,000 12,000 26,667 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 26,667

6 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

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

1 T Duració Freqüència C#*D#*E#*F#

2 T activitat

3 T en mesos h/mes

4 16,000 12,000 192,000 D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 192,000

7 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

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

1 T Duració Freqüència C#*D#*E#*F#

2 T activitat

3 T en mesos reunions/mes

4 16,000 1,000 16,000 D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

8 H1522111 M BARANA DE PROTECCIÓ EN EL PERÍMETRE DE LA CORONACIÓ D'EXCAVACIONS, D'ALÇÀRIA 1 M,
AMB TRAVESSER SUPERIOR, TRAVESSER INTERMEDI I MUNTANTS DE TUB METÀL·LIC DE 2,3´´,
SÒCOL DE POST DE FUSTA, ANCORADA AL TERRENY AMB DAUS DE FORMIGÓ I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 450,000

Obra 01 PRESSUPOST MOLLERUSSA
Capítol 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

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

1 T Duració Unitats C#*D#*E#*F#

2 T activitat necessàries

3 T en mesos per mes

4 16,000 7,000 112,000 D#*E#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 112,000

2 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

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

1 T Duració Unitats C#*D#*E#*F#

2 T activitat necessàries

3 T en mesos per mes

4 16,000 12,000 192,000 D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 192,000

3 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

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

1 T Duració Unitats C#*D#*E#*F#

2 T activitat necessàries

3 T en mesos per mes

4 16,000 12,000 192,000 D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 192,000

4 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

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

1 T Treballadors Duració Vida mitja C#*D#*E#*F#

2 T afectats activitat de l'element

3 T en mesos en mesos

4 70,000 16,000 12,000 93,333 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 93,333

5 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

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

1 T Unitats Duració Vida mitja C#*D#*E#*F#

2 T necessàries activitat de l'element

3 T en mesos en mesos

4 22,000 16,000 12,000 29,333 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 29,333

6 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

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

1 T Unitats Duració Vida mitja C#*D#*E#*F#

2 T necessàries activitat de l'element

3 T en mesos en mesos

4 7,000 16,000 12,000 9,333 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 9,333

7 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

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

1 T Unitats Duració Vida mitja C#*D#*E#*F#

2 T necessàries activitat de l'element

3 T en mesos en mesos

4 70,000 16,000 12,000 93,333 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 93,333

8 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

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

1 T Unitats Duració Vida mitja C#*D#*E#*F#

2 T necessàries activitat de l'element

3 T en mesos en mesos

4 8,000 16,000 12,000 10,667 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 10,667

9 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

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

1 T Unitats Duració Vida mitja C#*D#*E#*F#

2 T necessàries activitat de l'element

3 T en mesos en mesos

4 4,000 16,000 12,000 5,333 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 5,333

10 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

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

1 T Unitats Duració Vida mitja C#*D#*E#*F#

2 T necessàries activitat de l'element

3 T en mesos en mesos

4 7,000 16,000 6,000 18,667 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 18,667

EUR



Via orbital Mollerussa

AMIDAMENTS Data: 02/10/13 Pàg.: 9

11 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

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

1 T Duració Freqüència C#*D#*E#*F#

2 T activitat de neteja

3 T en mesos en h/mes

4 16,000 22,000 352,000 D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 352,000

Obra 01 PRESSUPOST MOLLERUSSA
Capítol 04  DESPESES DE FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme

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

1 T Treballadors Duració Periodicitat C#*D#*E#*F#

2 T afectats activitat

3 T en mesos

4 64,000 16,000 6,000 170,667 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 170,667

2 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

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

1 T Treballadors Duració Periodicitat C#*D#*E#*F#

2 T afectats activitat

3 T en mesos

4 64,000 16,000 4,000 256,000 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 256,000

Obra 01 PRESSUPOST MOLLERUSSA
Capítol 05  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

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

1 T Treballadors Duració Periodicitat C#*D#*E#*F#

2 T afectats activitat

3 T en mesos en mesos

4 64,000 16,000 6,000 170,667 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 170,667

EUR



Via orbital Mollerussa

AMIDAMENTS Data: 02/10/13 Pàg.: 10

2 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

EUR
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Via orbital Mollerussa

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 02/10/13 Pàg.: 1

H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,23 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

H1421110P-2 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,29 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

H1423230P-3 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

5,32 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

H1431101P-4 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,24 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

H1432012P-5 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

19,44 €

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H1445003P-6 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,68 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

H145C002P-7 U PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA RISCS MECÀNICS COMUNS DE
CONSTRUCCIÓ NIVELL 3, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I UNE-EN 420

6,35 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

H1461110P-8 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

5,82 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

H1465275P-9 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER A TREBALLS DE
CONSTRUCCIÓ EN GENERAL, RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA,
AMB TURMELLERA ENCOIXINADA, AMB PUNTERA METÀL·LICA, SOLA ANTILLISCANT,
FALCA AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE PLANTILLA METÀL·LICA,
HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 I
UNE-EN ISO 20347

24,07 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

H146J364P-10 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

2,53 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

H147N000P-11 u Faixa de protecció dorslumbar 24,69 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

H1481343P-12 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

67,59 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

H1482320P-13 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE-EN 340

6,63 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)



Via orbital Mollerussa

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 02/10/13 Pàg.: 2

H1483344P-14 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

13,40 €

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

H1485140P-15 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,90 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

H1485800P-16 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

19,03 €

(DINOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

H1487350P-17 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

4,61 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

H1489790P-18 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

16,07 €

(SETZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

H1522111P-19 M BARANA DE PROTECCIÓ EN EL PERÍMETRE DE LA CORONACIÓ D'EXCAVACIONS,
D'ALÇÀRIA 1 M, AMB TRAVESSER SUPERIOR, TRAVESSER INTERMEDI I MUNTANTS
DE TUB METÀL·LIC DE 2,3´´, SÒCOL DE POST DE FUSTA, ANCORADA AL TERRENY
AMB DAUS DE FORMIGÓ I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

14,21 €

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

H15A0003P-20 u Senyal acústica de marxa enrera 47,25 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

H15Z1001P-21 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 44,83 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

H16F1003P-22 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 146,48 €

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

H16F1004P-23 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 20,41 €

(VINT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

HBBAA005P-24 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

36,41 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

HBBAB115P-25 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

35,32 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

HBBAC005P-26 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

28,86 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)



Via orbital Mollerussa

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 02/10/13 Pàg.: 3

HBBAF004P-27 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

44,65 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

HQU1521AP-28 mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

132,23 €

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

HQU1A20AP-29 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

106,27 €

(CENT SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

HQU1H23AP-30 mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

115,93 €

(CENT QUINZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

HQU22301P-31 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

61,26 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

HQU25201P-32 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 15,53 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

HQU27902P-33 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

31,34 €

(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

HQU2AF02P-34 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 120,55 €

(CENT VINT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

HQU2E001P-35 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 94,15 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

HQU2GF01P-36 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

57,63 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

HQUA1100P-37 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

120,17 €

(CENT VINT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

HQUAAAA0P-38 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 202,10 €

(DOS-CENTS DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

HQUACCJ0P-39 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 21,56 €

(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
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HQUAM000P-40 u Reconeixement mèdic 37,01 €

(TRENTA-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)

HQUAP000P-41 u Curset de primers auxilis i socorrisme 211,31 €

(DOS-CENTS ONZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

HQUZM000P-42 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 20,41 €

(VINT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
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Via orbital Mollerussa

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 02/10/13 Pàg.: 1

P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,23 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 5,93000 €

Altres conceptes 0,30000 €

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,29 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,99000 €

Altres conceptes 0,30000 €

P-3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

5,32 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer re 5,07000 €

Altres conceptes 0,25000 €

P-4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,24 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23000 €

Altres conceptes 0,01000 €

P-5 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

19,44 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 18,51000 €

Altres conceptes 0,93000 €

P-6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,68 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,60000 €

Altres conceptes 0,08000 €

P-7 H145C002 U PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA RISCS MECÀNICS COMUNS DE
CONSTRUCCIÓ NIVELL 3, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I UNE-EN 420

6,35 €

B145C002 U PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA RISCS MECÀNICS COMUNS D 6,05000 €

Altres conceptes 0,30000 €

P-8 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

5,82 €

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló r 5,54000 €

Altres conceptes 0,28000 €

P-9 H1465275 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER A TREBALLS DE
CONSTRUCCIÓ EN GENERAL, RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA,
AMB TURMELLERA ENCOIXINADA, AMB PUNTERA METÀL·LICA, SOLA ANTILLISCANT,
FALCA AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE PLANTILLA METÀL·LICA,
HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 I
UNE-EN ISO 20347

24,07 €

B1465275 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER A TREBALLS D 22,92000 €

Altres conceptes 1,15000 €

P-10 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

2,53 €

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistèn 2,41000 €

Altres conceptes 0,12000 €



Via orbital Mollerussa

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 02/10/13 Pàg.: 2

P-11 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 24,69 €

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 23,51000 €

Altres conceptes 1,18000 €

P-12 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

67,59 €

B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%- 64,37000 €

Altres conceptes 3,22000 €

P-13 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE-EN 340

6,63 €

B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%- 6,31000 €

Altres conceptes 0,32000 €

P-14 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

13,40 €

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65 12,76000 €

Altres conceptes 0,64000 €

P-15 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,90 €

B1485140 u Armilla de treball , de polièster embuatada amb material aïllant 13,24000 €

Altres conceptes 0,66000 €

P-16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

19,03 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 18,12000 €

Altres conceptes 0,91000 €

P-17 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

4,61 €

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 4,39000 €

Altres conceptes 0,22000 €

P-18 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

16,07 €

B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%- 15,30000 €

Altres conceptes 0,77000 €

P-19 H1522111 M BARANA DE PROTECCIÓ EN EL PERÍMETRE DE LA CORONACIÓ D'EXCAVACIONS,
D'ALÇÀRIA 1 M, AMB TRAVESSER SUPERIOR, TRAVESSER INTERMEDI I MUNTANTS
DE TUB METÀL·LIC DE 2,3´´, SÒCOL DE POST DE FUSTA, ANCORADA AL TERRENY
AMB DAUS DE FORMIGÓ I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

14,21 €

B0DZSM0K U TUB METÀL·LIC DE 2,3´´ DE DIÀMETRE, PER A 150 USOS 0,42000 €

B0D41010 M2 POST DE FUSTA DE PI PER A 3 USOS 0,79200 €

Altres conceptes 12,99800 €

P-20 H15A0003 u Senyal acústica de marxa enrera 47,25 €

B15A0003 u Sirena acústica de marxa enrera 45,00000 €

Altres conceptes 2,25000 €

P-21 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 44,83 €
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Altres conceptes 44,83000 €

P-22 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 146,48 €

Altres conceptes 146,48000 €

P-23 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 20,41 €

Altres conceptes 20,41000 €

P-24 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

36,41 €

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb 9,07000 €

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma c 6,16000 €

Altres conceptes 21,18000 €

P-25 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

35,32 €

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el 8,04000 €

BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circ 6,16000 €

Altres conceptes 21,12000 €

P-26 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

28,86 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictog 8,04000 €

Altres conceptes 20,82000 €

P-27 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

44,65 €

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma tri 9,77000 €

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, am 13,31000 €

Altres conceptes 21,57000 €

P-28 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

132,23 €

BQU1521A mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 125,93000 €

Altres conceptes 6,30000 €

P-29 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

106,27 €

BQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllam 101,21000 €

Altres conceptes 5,06000 €

P-30 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

115,93 €
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BQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament 110,41000 €

Altres conceptes 5,52000 €

P-31 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

61,26 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 53,41000 €

Altres conceptes 7,85000 €

P-32 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 15,53 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos 11,82750 €

Altres conceptes 3,70250 €

P-33 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

31,34 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb c 22,93750 €

Altres conceptes 8,40250 €

P-34 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 120,55 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 107,90000 €

Altres conceptes 12,65000 €

P-35 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 94,15 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 88,65000 €

Altres conceptes 5,50000 €

P-36 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

57,63 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 52,91000 €

Altres conceptes 4,72000 €

P-37 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

120,17 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 114,45000 €

Altres conceptes 5,72000 €

P-38 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 202,10 €

BQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 192,48000 €

Altres conceptes 9,62000 €

P-39 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 21,56 €

BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 20,53000 €

Altres conceptes 1,03000 €

P-40 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 37,01 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,25000 €

Altres conceptes 1,76000 €

P-41 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 211,31 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 201,25000 €

Altres conceptes 10,06000 €

P-42 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 20,41 €
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Altres conceptes 20,41000 €
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 02/10/13 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

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

Capítol 01.01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 63.658,92

Capítol 01.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 29.647,56

Capítol 01.03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 85.928,24

Capítol 01.04  DESPESES DE FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 41.288,60

Capítol 01.05  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 8.067,99

Obra 01 Pressupost MOLLERUSSA 228.591,31

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
228.591,31

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

NIVELL 1: Obra Import

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

Obra 01 Pressupost MOLLERUSSA 228.591,31

228.591,31

euros



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pressupost 
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PRESSUPOST Data: 02/10/13 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost MOLLERUSSA

Capítol 01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,23 512,000 3.189,76

2 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)

0,24 2.048,000 491,52

3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 5)

19,44 341,333 6.635,51

4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 6)

1,68 3.400,000 5.712,00

5 H145C002 U PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA RISCS
MECÀNICS COMUNS DE CONSTRUCCIÓ NIVELL 3,
HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I UNE-EN 420 (P - 7)

6,35 1.024,000 6.502,40

6 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 8)

5,82 256,000 1.489,92

7 H1465275 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER
A TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ EN GENERAL, RESISTENTS A
LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB TURMELLERA
ENCOIXINADA, AMB PUNTERA METÀL·LICA, SOLA
ANTILLISCANT, FALCA AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ I
SENSE PLANTILLA METÀL·LICA, HOMOLOGADES SEGONS
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 I
UNE-EN ISO 20347 (P - 9)

24,07 256,000 6.161,92

8 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 10)

2,53 256,000 647,68

9 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 11) 24,69 120,000 2.962,80

10 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 12)

67,59 170,667 11.535,38

11 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P - 15) 13,90 170,667 2.372,27

12 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 16)

19,03 120,000 2.283,60

13 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN
340 (P - 13)

6,63 256,000 1.697,28

14 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
17)

4,61 256,000 1.180,16

15 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 18)

16,07 256,000 4.113,92

16 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

6,29 512,000 3.220,48

17 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 14)

13,40 256,000 3.430,40

18 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 3)

5,32 6,000 31,92

EUR
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TOTAL Capítol 01.01 63.658,92

Obra 01 Pressupost MOLLERUSSA

Capítol 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 24)

36,41 80,000 2.912,80

2 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 25)

35,32 80,000 2.825,60

3 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)

28,86 60,000 1.731,60

4 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

44,65 80,000 3.572,00

5 H15A0003 u Senyal acústica de marxa enrera (P - 20) 47,25 26,667 1.260,02

6 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 21)

44,83 192,000 8.607,36

7 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (P -
22)

146,48 16,000 2.343,68

8 H1522111 M BARANA DE PROTECCIÓ EN EL PERÍMETRE DE LA CORONACIÓ
D'EXCAVACIONS, D'ALÇÀRIA 1 M, AMB TRAVESSER SUPERIOR,
TRAVESSER INTERMEDI I MUNTANTS DE TUB METÀL·LIC DE
2,3´´, SÒCOL DE POST DE FUSTA, ANCORADA AL TERRENY AMB
DAUS DE FORMIGÓ I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 19)

14,21 450,000 6.394,50

TOTAL Capítol 01.02 29.647,56

Obra 01 Pressupost MOLLERUSSA

Capítol 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb
instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques
turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
28)

132,23 112,000 14.809,76

2 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1
pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 30)

115,93 192,000 22.258,56

3 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 29)

106,27 192,000 20.403,84

EUR
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4 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)

61,26 93,333 5.717,58

5 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

15,53 29,333 455,54

6 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 33)

31,34 9,333 292,50

7 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 34)

120,55 93,333 11.251,29

8 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 35)

94,15 10,667 1.004,30

9 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

57,63 5,333 307,34

10 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 37)

120,17 18,667 2.243,21

11 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 42) 20,41 352,000 7.184,32

TOTAL Capítol 01.03 85.928,24

Obra 01 Pressupost MOLLERUSSA

Capítol 04 DESPESES DE FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 41) 211,31 170,667 36.063,64

2 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
23)

20,41 256,000 5.224,96

TOTAL Capítol 01.04 41.288,60

Obra 01 Pressupost MOLLERUSSA

Capítol 05 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 40) 37,01 170,667 6.316,39

2 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament (P - 38) 202,10 6,000 1.212,60

3 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 39) 21,56 25,000 539,00

TOTAL Capítol 01.05 8.067,99

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg.  1 

 

 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 228.591,31 

 
 
 
 
 
 

 
Subtotal 228.591,31 

 

 
 
 
 
 

21 % IVA SOBRE 228.591,31............................................................................................ . 48.004,18 
 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €  276.595,49 
 
 
 

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 
 

 
 
 

( DOS-CENTS SETANTA-SIS MIL CINC-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS ) 
 
 
 
 
 

Barcelona, Octubre de 2013 

L' autor de l'Estudi 

 

 

 

Isaac Francisco Gimeno Sanz. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX NÚM. 19  

PLA DE CONTROL DE QUALITAT. 
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Isaac  Fco. Gimeno Sanz — ETSECCPB — UPC 2013/2014 

Variant de Mollerussa. L-200 i LP-3322. 

Annex núm. 19:  Pla de control de qualitat. 

1. INTRODUCCIÓ. 

D’acord amb les prescripcions per la realització de Projectes Constructius, s’inclou en el 

present Projecte de Construcció, un Pla de Control de Qualitat valorat amb el programa TCQ. 

Aquest Pla s’ha realitzat partint de la relació de partides d’obra del present projecte i del seu 

amidament. 

En el present annex es descriu el Control de Qualitat per a l’execució de les obres. S’hi 

assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs a 

realitzar. 

Els controls a realitzar són essencialment dels tipus següents: 

 Control del material 

 Control geomètric 

 Control d’execució 

 

2. UNITATS MÉS IMPORTANTS RESPECTE EL CONTROL DE 

QUALITAT. 

Pel que fa a les unitats d’obra en més importància respecte al control de qualitat són tots 

aquells treballs necessaris per al ferm nou i obres de fàbrica. 

Les unitats d’obra en més importància respecte al control de qualitat són: 

 Esplanada. 

 Ferms. 

 Àrids. 

 Regs. 

 Estructures. 

Un estudi detallat del control de qualitat a portar a terme durant la construcció de la millora 

queda fora de l’àmbit de redacció d’aquest projecte acadèmic, però malgrat això s’intenta 

donar un pressupost global del pla de control de qualitat per a tota l’obra. 

S’ha utilitzat el programa TCQ per a realitzar el pressupost de control de qualitat. 

3. IMPORT DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT. 

El pressupost del Pla de Control de Qualitat ascendeix a la quantitat de 322.780,16 € (sense 

iva), el que suposa un 3% respecte al pressupost d’execució per contracte (sense iva) de l’obra. 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE DE L’OBRA (sense IVA)........... 10.755.923,03 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE DEL CONTROL DE QUALITAT (sense IVA).... 

322.780,16 € 

PERCENTATGE ........ 3 %
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Variant de Mollerussa. L-200 i LP-3322. 

Annex núm. 19:  Pla de control de qualitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÈNDIX 1: PRESSUPOST. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justificació d'elements 



Via orbital de Mollerussa.
Control de qualitat.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/10/13 Pàg.: 1

MATERIALS

BV126L28 u Determinació del termini de treballabilitat d'una mostra de granulat, estabilitzat amb ciment, segons
la norma UNE 41240

1.154,79000 €

BV132101 u Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE 7133

28,96000 €

BV133202 u Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE 7134

52,43000 €

BV134L03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 933-1 30,72000 €

BV137206 u Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la
norma UNE-EN 933-4

56,53000 €

BV13820J u Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6

60,78000 €

BV13830J u Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de
sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6

60,78000 €

BV139208 u Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE-EN 1097-2

93,13000 €

BV13A10A u Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra de granulat per a elaborar morters
i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1

183,16000 €

BV13BL0Z u Determinació de la reactivitat àlcali-sílice, àlcali-silicat i àlcali-carbonat d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE 146507-1, UNE 146507-2

183,27000 €

BV13C20C u Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una mostra
de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1367-2

127,49000 €

BV13C30C u Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una mostra
de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1367-2

127,49000 €

BV13E30A u Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de sorra per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1

32,65000 €

BV13F10A u Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de granulat per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1

161,49000 €

BV13F30F u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE-EN 933-8

24,22000 €

BV13H30H u Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE 83115

128,80000 €

BV13KB0L 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

43,05000 €

BV173102 u Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 58,06000 €

BV179108 u Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 126 101,06000 €

BV17D10D u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 12593

108,65000 €

BV17F30F u Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la
norma NLT 194

38,23000 €

BV1D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 30,72000 €

BV1D240C u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1 30,72000 €

BV1D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103104, UNE 103103

35,01000 €

BV1D5205 u Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 35,01000 €

BV1D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8 24,22000 €

BV1D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103500

46,43000 €

BV1D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103501

62,53000 €

BV1D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

116,02000 €



Via orbital de Mollerussa.
Control de qualitat.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/10/13 Pàg.: 2

MATERIALS

BV1DA209 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

117,20000 €

BV1DB20A u Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE-EN 1097-5

8,67000 €

BV1DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103204

41,82000 €

BV1DM20K u Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103201

56,60000 €

BV1DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 12,37000 €

BV1DR10P 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

13,23000 €

BV1DS10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 135,80000 €

BV21770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

96,18000 €

BV21X300 u Determinació del contingut de clorurs d'una mostra de formigó endurit 96,88000 €

BV231101 u Elaboració, cura i assaig a compressió simple d'una proveta de terra-ciment o grava-ciment segons
la norma NLT 305

29,97000 €

BV251103 u Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

79,70000 €

BV251P0N u Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer segons la norma
DB-SE-A

46,91000 €

BV255101 u Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons segons la norma UNE-EN ISO
15630-1

61,30000 €

BV256601 u Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una
proveta d'acer laminat segons la norma UNE-EN 10002-1

138,34000 €

BV258103 u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

17,39000 €

BV2B1113 dia Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de retrorreflexió, d'una làmina
retrorreflectant per microesferes de vidre per a senyalització vertical, segons la norma UNE-EN
135350

721,74000 €

BV2B1505 dia Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de retrorreflexió, d'una marca vial en
servei, segons la norma UNE-EN 1436

721,74000 €

BV2B9302 u Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre una mostra líquida, segons la norma
UNE 135274

66,09000 €

BV2B9402 u Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre una pel·lícula aplicada en xapes
metàl·liques, segons la norma UNE 135274

66,04000 €

BV2BC507 u Determinació de la relació de contrast del factor de lluminància als 30 dies i als 12 i 18 mesos de
l'aplicació, d'una marca vial en servei, segons la norma UNE 48073-2

288,69000 €

BV2J1A04 u Determinació del color (coordenades cromàtiques) i del factor de lluminància d'una capa de pintura,
segons la norma UNE 48073-2 i UNE 48060

39,49000 €

BV2K3403 u Determinació de l'adherència del recobriment galvanitzat en plaques de senyalització, segons la
norma UNE-EN 10327

52,61000 €

BV2K5503 u Determinació de la massa i el gruix del recobriment galvanitzat o de pintura en elements
superficials, segons la norma UNE-EN 10327

56,53000 €

BV2M210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1

43,19000 €

BV2M310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-2

37,66000 €

BV2M410A 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

131,22000 €



Via orbital de Mollerussa.
Control de qualitat.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/10/13 Pàg.: 3

MATERIALS

BV2M520K u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla bituminosa,
segons la norma UNE-EN 12697-6

70,02000 €

BV2M630D 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

294,72000 €

BV2QA10K u Determinació de la temperatura de reblaniment (punt de Littleton) d'una mostra de vidre, segons la
norma UNE 43701

65,32000 €

BVA41111 u Assaig estàtic de posada en càrrega d'un sostre de 10 a 15 m2 de superfície i 500 kg/m2 de
sobrecàrrega, com a màxim, segons la norma UNE 7457

2.526,09000 €

BVA91101 u Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment, segons la norma NLT 175, per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 10

26,10000 €

BVA9210H u Mesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip viagrafo d'un paviment, segons la norma NLT
332

57,53000 €

BVA9310L u Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment, segons la norma
NLT 335

25,79000 €

BVAB110B u Comprovació de la resistència mitjançant l'aplicació d'una força paral·lela al terreny sobre un suport
clavat al terreny natural, segons OC-MOPTMA 321/1995 T i P

39,80000 €

BVZ1B400 u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent 16,54000 €

BVZZ5100 u Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 587,11000 €



Via orbital de Mollerussa.
Control de qualitat.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/10/13 Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

P-1 J0302101 u Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una
mostra de granulat per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE 7133

Rend.: 1,000 30,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV132101 u Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una
mostra de granulat per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE 7133

1,000      x 28,96000 = 28,96000

Subtotal: 28,96000 28,96000

COST DIRECTE 28,96000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,44800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,40800

P-2 J0304L03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de
granulat, segons la norma UNE-EN 933-1

Rend.: 1,000 32,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV134L03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de
granulat, segons la norma UNE-EN 933-1

1,000      x 30,72000 = 30,72000

Subtotal: 30,72000 30,72000

COST DIRECTE 30,72000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,53600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,25600

P-3 J030A10A u Determinació quantitativa dels compostos de sofre
d'una mostra de granulat per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1

Rend.: 1,000 192,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV13A10A u Determinació quantitativa dels compostos de sofre
d'una mostra de granulat per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1

1,000      x 183,16000 = 183,16000

Subtotal: 183,16000 183,16000

COST DIRECTE 183,16000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,15800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 192,31800

P-4 J030BL0Z u Determinació de la reactivitat àlcali-sílice, àlcali-silicat
i àlcali-carbonat d'una mostra de granulat, segons la
norma UNE 146507-1, UNE 146507-2

Rend.: 1,000 192,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV13BL0Z u Determinació de la reactivitat àlcali-sílice, àlcali-silicat
i àlcali-carbonat d'una mostra de granulat, segons la
norma UNE 146507-1, UNE 146507-2

1,000      x 183,27000 = 183,27000

Subtotal: 183,27000 183,27000



Via orbital de Mollerussa.
Control de qualitat.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/10/13 Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 183,27000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,16350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 192,43350

P-5 J030F10A u Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una
mostra de granulat per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE-EN 1744-1

Rend.: 1,000 169,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV13F10A u Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una
mostra de granulat per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE-EN 1744-1

1,000      x 161,49000 = 161,49000

Subtotal: 161,49000 161,49000

COST DIRECTE 161,49000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,07450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 169,56450

P-6 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

Rend.: 1,000 45,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV13KB0L 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

1,000      x 43,05000 = 43,05000

Subtotal: 43,05000 43,05000

COST DIRECTE 43,05000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,15250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,20250

P-7 J031830J u Determinació de la densitat, porositat, coeficient
d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de sorra
per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE-EN 1097-6

Rend.: 1,000 63,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV13830J u Determinació de la densitat, porositat, coeficient
d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de sorra
per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE-EN 1097-6

1,000      x 60,78000 = 60,78000

Subtotal: 60,78000 60,78000

COST DIRECTE 60,78000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,03900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,81900



Via orbital de Mollerussa.
Control de qualitat.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/10/13 Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

P-8 J031C30C u Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions
de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una mostra de
sorra per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE-EN 1367-2

Rend.: 1,000 133,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV13C30C u Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions
de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una mostra de
sorra per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE-EN 1367-2

1,000      x 127,49000 = 127,49000

Subtotal: 127,49000 127,49000

COST DIRECTE 127,49000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,37450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 133,86450

P-9 J031E30E u Determinació del contingut aproximat de matèria
orgànica d'una mostra de sorra per a elaborar morters
i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1

Rend.: 1,000 34,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV13E30A u Determinació del contingut aproximat de matèria
orgànica d'una mostra de sorra per a elaborar morters
i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1

1,000      x 32,65000 = 32,65000

Subtotal: 32,65000 32,65000

COST DIRECTE 32,65000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,63250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,28250

P-10 J031F30F u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de
sorra per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE-EN 933-8

Rend.: 1,000 25,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV13F30F u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de
sorra per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE-EN 933-8

1,000      x 24,22000 = 24,22000

Subtotal: 24,22000 24,22000

COST DIRECTE 24,22000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,21100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,43100

P-11 J031H30H u Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra
de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE 83115

Rend.: 1,000 135,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV13H30H u Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra
de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE 83115

1,000      x 128,80000 = 128,80000



Via orbital de Mollerussa.
Control de qualitat.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/10/13 Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 128,80000 128,80000

COST DIRECTE 128,80000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,44000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,24000

P-12 J0323202 u Determinació del contingut de partícules toves d'una
mostra de grava per a elaborar formigons, segons la
norma UNE 7134

Rend.: 1,000 55,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV133202 u Determinació del contingut de partícules toves d'una
mostra de grava per a elaborar formigons, segons la
norma UNE 7134

1,000      x 52,43000 = 52,43000

Subtotal: 52,43000 52,43000

COST DIRECTE 52,43000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,62150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,05150

P-13 J0327206 u Determinació del coeficient de forma d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma
UNE-EN 933-4

Rend.: 1,000 59,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV137206 u Determinació del coeficient de forma d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma
UNE-EN 933-4

1,000      x 56,53000 = 56,53000

Subtotal: 56,53000 56,53000

COST DIRECTE 56,53000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,82650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,35650

P-14 J0328207 u Determinació de la densitat, porositat, coeficient
d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de grava
per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN
1097-6

Rend.: 1,000 63,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV13820J u Determinació de la densitat, porositat, coeficient
d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de grava
per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN
1097-6

1,000      x 60,78000 = 60,78000

Subtotal: 60,78000 60,78000

COST DIRECTE 60,78000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,03900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,81900



Via orbital de Mollerussa.
Control de qualitat.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/10/13 Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

P-15 J0329208 u Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una
mostra de grava per a elaborar formigons, segons la
norma UNE-EN 1097-2

Rend.: 1,000 97,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV139208 u Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una
mostra de grava per a elaborar formigons, segons la
norma UNE-EN 1097-2

1,000      x 93,13000 = 93,13000

Subtotal: 93,13000 93,13000

COST DIRECTE 93,13000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,65650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,78650

P-16 J032C20C u Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions
de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma
UNE-EN 1367-2

Rend.: 1,000 133,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV13C20C u Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions
de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma
UNE-EN 1367-2

1,000      x 127,49000 = 127,49000

Subtotal: 127,49000 127,49000

COST DIRECTE 127,49000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,37450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 133,86450

P-17 J0386L28 u Determinació del termini de treballabilitat d'una
mostra de granulat, estabilitzat amb ciment, segons la
norma UNE 41240

Rend.: 1,000 1.212,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV126L28 u Determinació del termini de treballabilitat d'una
mostra de granulat, estabilitzat amb ciment, segons la
norma UNE 41240

1,000      x 1.154,79000 = 1.154,79000

Subtotal: 1.154,79000 1.154,79000

COST DIRECTE 1.154,79000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 57,73950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.212,52950

P-18 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103101

Rend.: 1,000 32,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV1D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103101

1,000      x 30,72000 = 30,72000

Subtotal: 30,72000 30,72000
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COST DIRECTE 30,72000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,53600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,25600

P-19 J03D240C u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de
tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1

Rend.: 1,000 32,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV1D240C u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de
tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1

1,000      x 30,72000 = 30,72000

Subtotal: 30,72000 30,72000

COST DIRECTE 30,72000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,53600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,25600

P-20 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit
plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103104, UNE 103103

Rend.: 1,000 36,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV1D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit
plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103104, UNE 103103

1,000      x 35,01000 = 35,01000

Subtotal: 35,01000 35,01000

COST DIRECTE 35,01000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,75050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,76050

P-21 J03D5205 u Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103104

Rend.: 1,000 36,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV1D5205 u Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103104

1,000      x 35,01000 = 35,01000

Subtotal: 35,01000 35,01000

COST DIRECTE 35,01000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,75050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,76050

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

Rend.: 1,000 25,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV1D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE-EN 933-8

1,000      x 24,22000 = 24,22000

Subtotal: 24,22000 24,22000
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COST DIRECTE 24,22000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,21100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,43100

P-23 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500

Rend.: 1,000 48,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV1D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500

1,000      x 46,43000 = 46,43000

Subtotal: 46,43000 46,43000

COST DIRECTE 46,43000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,32150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,75150

P-24 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

Rend.: 1,000 65,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV1D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

1,000      x 62,53000 = 62,53000

Subtotal: 62,53000 62,53000

COST DIRECTE 62,53000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,12650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,65650

P-25 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la
metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

Rend.: 1,000 121,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV1D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la
metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

1,000      x 116,02000 = 116,02000

Subtotal: 116,02000 116,02000

COST DIRECTE 116,02000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,80100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,82100

P-26 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

Rend.: 1,000 123,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV1DA209 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

1,000      x 117,20000 = 117,20000
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Subtotal: 117,20000 117,20000

COST DIRECTE 117,20000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,86000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,06000

P-27 J03DB20A u Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en
estufa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN
1097-5

Rend.: 1,000 9,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV1DB20A u Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en
estufa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN
1097-5

1,000      x 8,67000 = 8,67000

Subtotal: 8,67000 8,67000

COST DIRECTE 8,67000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,43350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,10350

P-28 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel
mètode del permanganat potàssic d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103204

Rend.: 1,000 43,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV1DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel
mètode del permanganat potàssic d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103204

1,000      x 41,82000 = 41,82000

Subtotal: 41,82000 41,82000

COST DIRECTE 41,82000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,09100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,91100

P-29 J03DM20K u Determinació quantitativa del contingut de sulfats
solubles d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103201

Rend.: 1,000 59,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV1DM20K u Determinació quantitativa del contingut de sulfats
solubles d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103201

1,000      x 56,60000 = 56,60000

Subtotal: 56,60000 56,60000

COST DIRECTE 56,60000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,83000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,43000
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P-30 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la
norma NLT 103

Rend.: 1,000 12,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV1DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la
norma NLT 103

1,000      x 12,37000 = 12,37000

Subtotal: 12,37000 12,37000

COST DIRECTE 12,37000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,61850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,98850

P-31 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

Rend.: 1,000 13,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV1DR10P 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

1,000      x 13,23000 = 13,23000

Subtotal: 13,23000 13,23000

COST DIRECTE 13,23000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,66150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,89150

P-32 J03DS10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de
diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134

Rend.: 1,000 142,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV1DS10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de
diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134

1,000      x 135,80000 = 135,80000

Subtotal: 135,80000 135,80000

COST DIRECTE 135,80000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,79000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,59000

P-33 J0553102 u Determinació de la penetració d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426

Rend.: 1,000 60,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV173102 u Determinació de la penetració d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426

1,000      x 58,06000 = 58,06000

Subtotal: 58,06000 58,06000
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COST DIRECTE 58,06000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,90300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,96300

P-34 J0559108 u Determinació de la ductilitat d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 126

Rend.: 1,000 106,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV179108 u Determinació de la ductilitat d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 126

1,000      x 101,06000 = 101,06000

Subtotal: 101,06000 101,06000

COST DIRECTE 101,06000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,05300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,11300

P-35 J055D10D u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una
mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 12593

Rend.: 1,000 114,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV17D10D u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una
mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 12593

1,000      x 108,65000 = 108,65000

Subtotal: 108,65000 108,65000

COST DIRECTE 108,65000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,43250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,08250

P-36 J055F30F u Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules
d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma
NLT 194

Rend.: 1,000 40,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV17F30F u Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules
d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma
NLT 194

1,000      x 38,23000 = 38,23000

Subtotal: 38,23000 38,23000

COST DIRECTE 38,23000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,91150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,14150

P-37 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de
les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2

Rend.: 1,000 100,99 €

Unitats Preu Parcial Import



Via orbital de Mollerussa.
Control de qualitat.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/10/13 Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

Materials

BV21770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de
les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2

1,000      x 96,18000 = 96,18000

Subtotal: 96,18000 96,18000

COST DIRECTE 96,18000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,80900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,98900

P-38 J060X300 u Determinació del contingut de clorurs d'una mostra de
formigó endurit

Rend.: 1,000 101,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV21X300 u Determinació del contingut de clorurs d'una mostra de
formigó endurit

1,000      x 96,88000 = 96,88000

Subtotal: 96,88000 96,88000

COST DIRECTE 96,88000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,84400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,72400

P-39 J0B11P0N u Determinació de les característiques geomètriques
d'un perfil o planxa d'acer segons la norma DB-SE-A

Rend.: 1,000 49,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV251P0N u Determinació de les característiques geomètriques
d'un perfil o planxa d'acer segons la norma DB-SE-A

1,000      x 46,91000 = 46,91000

Subtotal: 46,91000 46,91000

COST DIRECTE 46,91000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,34550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,25550

P-40 J0B16601 u Determinació del límit elàstic aparent superior,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una
proveta d'acer laminat segons la norma UNE-EN
10002-1

Rend.: 1,000 145,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV256601 u Determinació del límit elàstic aparent superior,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una
proveta d'acer laminat segons la norma UNE-EN
10002-1

1,000      x 138,34000 = 138,34000

Subtotal: 138,34000 138,34000
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COST DIRECTE 138,34000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,91700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 145,25700

P-41 J0B21103 u Determinació de les característiques geomètriques
d'una proveta d'acer per a armar formigons segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

Rend.: 1,000 83,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV251103 u Determinació de les característiques geomètriques
d'una proveta d'acer per a armar formigons segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

1,000      x 79,70000 = 79,70000

Subtotal: 79,70000 79,70000

COST DIRECTE 79,70000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,98500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,68500

P-42 J0B25101 u Determinació del límit elàstic per a una deformació
romanent del 0,2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a
armar formigons segons la norma UNE-EN ISO
15630-1

Rend.: 1,000 64,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV255101 u Determinació del límit elàstic per a una deformació
romanent del 0,2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a
armar formigons segons la norma UNE-EN ISO
15630-1

1,000      x 61,30000 = 61,30000

Subtotal: 61,30000 61,30000

COST DIRECTE 61,30000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,06500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,36500

P-43 J0B28103 u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una
proveta d'acer per a armar formigons segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

Rend.: 1,000 18,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV258103 u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una
proveta d'acer per a armar formigons segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

1,000      x 17,39000 = 17,39000

Subtotal: 17,39000 17,39000

COST DIRECTE 17,39000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,86950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,25950
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P-44 J4V11111 u Assaig estàtic de posada en càrrega d'un sostre de 10
a 15 m2 de superfície i 500 kg/m2 de sobrecàrrega,
com a màxim, segons la norma UNE 7457

Rend.: 1,000 2.652,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVA41111 u Assaig estàtic de posada en càrrega d'un sostre de 10
a 15 m2 de superfície i 500 kg/m2 de sobrecàrrega,
com a màxim, segons la norma UNE 7457

1,000      x 2.526,09000 = 2.526,09000

Subtotal: 2.526,09000 2.526,09000

COST DIRECTE 2.526,09000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 126,30450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.652,39450

P-45 J89X3503 u Determinació de l'adherència del recobriment
galvanitzat en plaques de senyalització, segons la
norma UNE-EN 10327

Rend.: 1,000 55,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV2K3403 u Determinació de l'adherència del recobriment
galvanitzat en plaques de senyalització, segons la
norma UNE-EN 10327

1,000      x 52,61000 = 52,61000

Subtotal: 52,61000 52,61000

COST DIRECTE 52,61000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,63050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,24050

P-46 J89X5403 u Determinació de la massa i el gruix del recobriment
galvanitzat o de pintura en elements superficials,
segons la norma UNE-EN 10327

Rend.: 1,000 59,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV2K5503 u Determinació de la massa i el gruix del recobriment
galvanitzat o de pintura en elements superficials,
segons la norma UNE-EN 10327

1,000      x 56,53000 = 56,53000

Subtotal: 56,53000 56,53000

COST DIRECTE 56,53000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,82650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,35650

P-47 J89Z1A04 u Determinació del color (coordenades cromàtiques) i
del factor de lluminància d'una capa de pintura,
segons la norma UNE 48073-2 i UNE 48060

Rend.: 1,000 41,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV2J1A04 u Determinació del color (coordenades cromàtiques) i
del factor de lluminància d'una capa de pintura,
segons la norma UNE 48073-2 i UNE 48060

1,000      x 39,49000 = 39,49000

Subtotal: 39,49000 39,49000
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COST DIRECTE 39,49000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,97450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,46450

P-48 J9241101 u Elaboració, cura i assaig a compressió simple d'una
proveta de terra-ciment o grava-ciment segons norma
NLT 305

Rend.: 1,000 31,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV231101 u Elaboració, cura i assaig a compressió simple d'una
proveta de terra-ciment o grava-ciment segons la
norma NLT 305

1,000      x 29,97000 = 29,97000

Subtotal: 29,97000 29,97000

COST DIRECTE 29,97000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,49850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,46850

P-49 J9H1210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1

Rend.: 1,000 45,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV2M210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1

1,000      x 43,19000 = 43,19000

Subtotal: 43,19000 43,19000

COST DIRECTE 43,19000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,15950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,34950

P-50 J9H1310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una
mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-2

Rend.: 1,000 39,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV2M310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una
mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-2

1,000      x 37,66000 = 37,66000

Subtotal: 37,66000 37,66000

COST DIRECTE 37,66000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,88300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,54300

P-51 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

Rend.: 1,000 137,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials
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BV2M410A 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

1,000      x 131,22000 = 131,22000

Subtotal: 131,22000 131,22000

COST DIRECTE 131,22000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,56100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,78100

P-52 J9H1520K u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat
d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons
la norma UNE-EN 12697-6

Rend.: 1,000 73,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV2M520K u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat
d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons
la norma UNE-EN 12697-6

1,000      x 70,02000 = 70,02000

Subtotal: 70,02000 70,02000

COST DIRECTE 70,02000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,50100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,52100

P-53 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

Rend.: 1,000 309,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV2M630D 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

1,000      x 294,72000 = 294,72000

Subtotal: 294,72000 294,72000

COST DIRECTE 294,72000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,73600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 309,45600

P-54 J9H1B400 u Control de temperatures en l'execució de paviments
de mescla bituminosa en calent

Rend.: 1,000 17,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVZ1B400 u Control de temperatures en l'execució de paviments
de mescla bituminosa en calent

1,000      x 16,54000 = 16,54000

Subtotal: 16,54000 16,54000
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COST DIRECTE 16,54000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,82700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,36700

P-55 J9V11101 u Determinació de la resistència al lliscament d'un
paviment, segons la norma NLT 175, per a un nombre
mínim de determinacions conjuntes igual a 10

Rend.: 1,000 27,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVA91101 u Determinació de la resistència al lliscament d'un
paviment, segons la norma NLT 175, per a un nombre
mínim de determinacions conjuntes igual a 10

1,000      x 26,10000 = 26,10000

Subtotal: 26,10000 26,10000

COST DIRECTE 26,10000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,30500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,40500

P-56 J9V1210H u Mesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip
viagrafo d'un paviment, segons la norma NLT 332

Rend.: 1,000 60,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVA9210H u Mesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip
viagrafo d'un paviment, segons la norma NLT 332

1,000      x 57,53000 = 57,53000

Subtotal: 57,53000 57,53000

COST DIRECTE 57,53000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,87650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,40650

P-57 J9V1310L u Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle
de sorra d'un paviment, segons la norma NLT 335

Rend.: 1,000 27,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVA9310L u Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle
de sorra d'un paviment, segons la norma NLT 335

1,000      x 25,79000 = 25,79000

Subtotal: 25,79000 25,79000

COST DIRECTE 25,79000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,28950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,07950

P-58 JBA11505 dia Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el
coeficient de retrorreflexió, d'una marca vial en servei,
segons la norma UNE-EN 1436

Rend.: 1,000 757,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV2B1505 dia Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el
coeficient de retrorreflexió, d'una marca vial en servei,
segons la norma UNE-EN 1436

1,000      x 721,74000 = 721,74000
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Subtotal: 721,74000 721,74000

COST DIRECTE 721,74000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 36,08700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 757,82700

P-59 JBA19302 u Determinació de la dosificació de pintura i
microesferes sobre una mostra líquida, segons la
norma UNE 135274

Rend.: 1,000 69,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV2B9302 u Determinació de la dosificació de pintura i
microesferes sobre una mostra líquida, segons la
norma UNE 135274

1,000      x 66,09000 = 66,09000

Subtotal: 66,09000 66,09000

COST DIRECTE 66,09000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,30450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,39450

P-60 JBA19402 u Determinació de la dosificació de pintura i
microesferes sobre una pel·lícula aplicada en xapes
metàl·liques, segons la norma UNE 135274

Rend.: 1,000 69,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV2B9402 u Determinació de la dosificació de pintura i
microesferes sobre una pel·lícula aplicada en xapes
metàl·liques, segons la norma UNE 135274

1,000      x 66,04000 = 66,04000

Subtotal: 66,04000 66,04000

COST DIRECTE 66,04000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,30200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,34200

P-61 JBA1C507 u Determinació de la relació de contrast del factor de
lluminància als 30 dies i als 12 i 18 mesos de
l'aplicació, d'una marca vial en servei, segons la
norma UNE 48073-2

Rend.: 1,000 303,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV2BC507 u Determinació de la relació de contrast del factor de
lluminància als 30 dies i als 12 i 18 mesos de
l'aplicació, d'una marca vial en servei, segons la
norma UNE 48073-2

1,000      x 288,69000 = 288,69000

Subtotal: 288,69000 288,69000

COST DIRECTE 288,69000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,43450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 303,12450
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P-62 JBB11113 dia Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el
coeficient de retrorreflexió, d'una làmina
retrorreflectant per microesferes de vidre per a
senyalització vertical, segons la norma UNE-EN
135350

Rend.: 1,000 757,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV2B1113 dia Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el
coeficient de retrorreflexió, d'una làmina
retrorreflectant per microesferes de vidre per a
senyalització vertical, segons la norma UNE-EN
135350

1,000      x 721,74000 = 721,74000

Subtotal: 721,74000 721,74000

COST DIRECTE 721,74000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 36,08700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 757,82700

P-63 JBV1110B u Comprovació de la resistència mitjançant l'aplicació
d'una força paral·lela al terreny sobre un suport clavat
al terreny natural, segons OC-MOPTMA 321/1995 T i
P

Rend.: 1,000 41,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVAB110B u Comprovació de la resistència mitjançant l'aplicació
d'una força paral·lela al terreny sobre un suport clavat
al terreny natural, segons OC-MOPTMA 321/1995 T i
P

1,000      x 39,80000 = 39,80000

Subtotal: 39,80000 39,80000

COST DIRECTE 39,80000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,99000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,79000

P-64 JC11A10K u Determinació de la temperatura de reblaniment (punt
de Littleton) d'una mostra de vidre, segons la norma
UNE 43701

Rend.: 1,000 68,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV2QA10K u Determinació de la temperatura de reblaniment (punt
de Littleton) d'una mostra de vidre, segons la norma
UNE 43701

1,000      x 65,32000 = 65,32000

Subtotal: 65,32000 65,32000

COST DIRECTE 65,32000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,26600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,58600

P-65 JZ121100 u Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat Rend.: 1,000 616,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVZZ5100 u Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 1,000      x 587,11000 = 587,11000
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Subtotal: 587,11000 587,11000

COST DIRECTE 587,11000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 29,35550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 616,46550
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Obra 01 PRESSUPOST VIA ORBITAL DE MOLLERUSSA
Capítol 01  MOVIMENT DE TERRES
Subcapítol 01  TERRAPLÈ AMB SÒL DE LA PROPIA OBRA
Subcapítol 2 01  CONTROL DE MATERIALS

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

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

3 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 46,000

5 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103502

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

6 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103204

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

Obra 01 PRESSUPOST VIA ORBITAL DE MOLLERUSSA
Capítol 01  MOVIMENT DE TERRES
Subcapítol 01  TERRAPLÈ AMB SÒL DE LA PROPIA OBRA
Subcapítol 2 02  CONTROL D'EXECUCIÓ.

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

AMIDAMENT DIRECTE 757,000

2 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103

AMIDAMENT DIRECTE 152,000

3 J03DS10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134

AMIDAMENT DIRECTE 152,000

Obra 01 PRESSUPOST VIA ORBITAL DE MOLLERUSSA
Capítol 01  MOVIMENT DE TERRES
Subcapítol 02  TERRAPLÈ AMB SÒL DE PRÉSTEC

EUR
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Subcapítol 2 01  CONTROL DE MATERIALS

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

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

3 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 51,000

5 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103502

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

6 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103204

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

Obra 01 PRESSUPOST VIA ORBITAL DE MOLLERUSSA
Capítol 01  MOVIMENT DE TERRES
Subcapítol 02  TERRAPLÈ AMB SÒL DE PRÉSTEC
Subcapítol 2 02  CONTROL D'EXECUCIÓ

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

AMIDAMENT DIRECTE 836,000

2 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103

AMIDAMENT DIRECTE 168,000

3 J03DS10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134

AMIDAMENT DIRECTE 168,000

Obra 01 PRESSUPOST VIA ORBITAL DE MOLLERUSSA
Capítol 02  ESPLANADA
Subcapítol 01  SÒL SELECCIONAT 2
Subcapítol 2 01  CONTROL DE MATERIALS

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

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 14,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

4 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

6 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103502

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

7 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103204

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

Obra 01 PRESSUPOST VIA ORBITAL DE MOLLERUSSA
Capítol 02  ESPLANADA
Subcapítol 01  SÒL SELECCIONAT 2
Subcapítol 2 02  CONTROL D'EXECUCIÓ

1 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103

AMIDAMENT DIRECTE 117,000

2 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

AMIDAMENT DIRECTE 583,000

3 J03DS10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134

AMIDAMENT DIRECTE 117,000

Obra 01 PRESSUPOST VIA ORBITAL DE MOLLERUSSA
Capítol 02  ESPLANADA
Subcapítol 02  SOL ESTABILITZAT EST-3
Subcapítol 2 01  CONTROL DE MATERIALS

1 J030BL0Z u Determinació de la reactivitat àlcali-sílice, àlcali-silicat i àlcali-carbonat d'una mostra de granulat, segons la
norma UNE 146507-1, UNE 146507-2

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 14,000

2 J0386L28 u Determinació del termini de treballabilitat d'una mostra de granulat, estabilitzat amb ciment, segons la norma
UNE 41240

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

5 J03D5205 u Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

8 J03DB20A u Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN
1097-5

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

9 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103204

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

10 J03DM20K u Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103201

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

11 J9241101 u Elaboració, cura i assaig a compressió simple d'una proveta de terra-ciment o grava-ciment segons norma NLT
305

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

Obra 01 PRESSUPOST VIA ORBITAL DE MOLLERUSSA
Capítol 02  ESPLANADA
Subcapítol 02  SOL ESTABILITZAT EST-3
Subcapítol 2 02  CONTROL D'EXECUCIÓ

1 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 136,000

2 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

AMIDAMENT DIRECTE 678,000

3 J03DS10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134

AMIDAMENT DIRECTE 136,000

Obra 01 PRESSUPOST VIA ORBITAL DE MOLLERUSSA
Capítol 03  FORMIGÓ EN ESTRUCTURES
Subcapítol 01  CONTROL DE MATERIALS

1 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

AMIDAMENT DIRECTE 65,000

2 JZ121100 u Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 J0302101 u Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE 7133

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 J0304L03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 933-1

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

5 J030A10A u Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra de granulat per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE-EN 1744-1

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 J030BL0Z u Determinació de la reactivitat àlcali-sílice, àlcali-silicat i àlcali-carbonat d'una mostra de granulat, segons la
norma UNE 146507-1, UNE 146507-2

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

7 J060X300 u Determinació del contingut de clorurs d'una mostra de formigó endurit

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

8 J030F10A u Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de granulat per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE-EN 1744-1

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

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

EUR
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AMIDAMENTS Data: 02/10/13 Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

10 J031830J u Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

11 J031C30C u Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1367-2

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

12 J031E30E u Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

13 J031F30F u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE-EN 933-8

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

15 J0323202 u Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma
UNE 7134

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

16 J0327206 u Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN
933-4

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

17 J0328207 u Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de grava per a
elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

18 J0329208 u Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma
UNE-EN 1097-2

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

19 J032C20C u Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una mostra de grava per
a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1367-2

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST VIA ORBITAL DE MOLLERUSSA
Capítol 04  ACER B500S EN BARRES CORRUGADES
Subcapítol 01  CONTROL DE MATERIALS

EUR



Via orbital de Mollerussa.
Control de qualitat.

AMIDAMENTS Data: 02/10/13 Pàg.: 7

1 J0B21103 u Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons segons la norma
UNE-EN ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 J0B25101 u Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3 J0B28103 u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons segons la norma UNE-EN
ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST VIA ORBITAL DE MOLLERUSSA
Capítol 05  MESCLES BITUMINOSES
Subcapítol 01  CONTROL DE MATERIALS

1 J03D240C u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1

AMIDAMENT DIRECTE 68,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 68,000

3 J9H1210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1

AMIDAMENT DIRECTE 68,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 68,000

5 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

AMIDAMENT DIRECTE 68,000

6 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

AMIDAMENT DIRECTE 68,000

7 J0553102 u Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426

AMIDAMENT DIRECTE 34,000

8 JC11A10K u Determinació de la temperatura de reblaniment (punt de Littleton) d'una mostra de vidre, segons la norma UNE
43701

AMIDAMENT DIRECTE 34,000

9 J0559108 u Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 126

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 34,000

10 J055D10D u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 12593

AMIDAMENT DIRECTE 34,000

11 J055F30F u Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
194

AMIDAMENT DIRECTE 34,000

Obra 01 PRESSUPOST VIA ORBITAL DE MOLLERUSSA
Capítol 05  MESCLES BITUMINOSES
Subcapítol 02  CONTROL D'EXECUCIÓ

1 J9H1520K u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12697-6

AMIDAMENT DIRECTE 136,000

2 J9V11101 u Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment, segons la norma NLT 175, per a un nombre mínim de
determinacions conjuntes igual a 10

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

3 J9V1210H u Mesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip viagrafo d'un paviment, segons la norma NLT 332

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

4 J9H1B400 u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent

AMIDAMENT DIRECTE 272,000

5 J9V1310L u Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment, segons la norma NLT 335

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

Obra 01 PRESSUPOST VIA ORBITAL DE MOLLERUSSA
Capítol 06  ACER NO ESTRUCTURAL EN MALLES, PERFILS I PLAQUES
Subcapítol 01  PLAQUES DE SENYALITZACIÓ VERTICAL
Subcapítol 2 01  CONTROL DE MATERIALS

1 J89X3503 u Determinació de l'adherència del recobriment galvanitzat en plaques de senyalització, segons la norma UNE-EN
10327

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

2 J89X5403 u Determinació de la massa i el gruix del recobriment galvanitzat o de pintura en elements superficials, segons la
norma UNE-EN 10327

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

3 J0B16601 u Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer laminat segons la norma UNE-EN 10002-1

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 25,000

4 J0B11P0N u Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer segons la norma DB-SE-A

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

Obra 01 PRESSUPOST VIA ORBITAL DE MOLLERUSSA
Capítol 06  ACER NO ESTRUCTURAL EN MALLES, PERFILS I PLAQUES
Subcapítol 01  PLAQUES DE SENYALITZACIÓ VERTICAL
Subcapítol 2 02  CONTROL D'EXECUCIÓ

1 JBB11113 dia Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de retrorreflexió, d'una làmina retrorreflectant per
microesferes de vidre per a senyalització vertical, segons la norma UNE-EN 135350

AMIDAMENT DIRECTE 41,000

2 J89Z1A04 u Determinació del color (coordenades cromàtiques) i del factor de lluminància d'una capa de pintura, segons la
norma UNE 48073-2 i UNE 48060

AMIDAMENT DIRECTE 41,000

Obra 01 PRESSUPOST VIA ORBITAL DE MOLLERUSSA
Capítol 06  ACER NO ESTRUCTURAL EN MALLES, PERFILS I PLAQUES
Subcapítol 02  SUPORT PER BARRERES DE SEGURETAT
Subcapítol 2 01  CONTROL DE MATERIALS

1 J89X5403 u Determinació de la massa i el gruix del recobriment galvanitzat o de pintura en elements superficials, segons la
norma UNE-EN 10327

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

2 J89X3503 u Determinació de l'adherència del recobriment galvanitzat en plaques de senyalització, segons la norma UNE-EN
10327

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

Obra 01 PRESSUPOST VIA ORBITAL DE MOLLERUSSA
Capítol 06  ACER NO ESTRUCTURAL EN MALLES, PERFILS I PLAQUES
Subcapítol 02  SUPORT PER BARRERES DE SEGURETAT
Subcapítol 2 02  CONTROL EXECUCIÓ

1 JBV1110B u Comprovació de la resistència mitjançant l'aplicació d'una força paral·lela al terreny sobre un suport clavat al
terreny natural, segons OC-MOPTMA 321/1995 T i P

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

Obra 01 PRESSUPOST VIA ORBITAL DE MOLLERUSSA
Capítol 07  PINTURES
Subcapítol 01  PINTURES EN MARQUES VIALS
Subcapítol 2 01  CONTROL D'EXECUCIÓ

EUR
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1 JBA11505 dia Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de retrorreflexió, d'una marca vial en servei,
segons la norma UNE-EN 1436

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 JBA1C507 u Determinació de la relació de contrast del factor de lluminància als 30 dies i als 12 i 18 mesos de l'aplicació,
d'una marca vial en servei, segons la norma UNE 48073-2

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 JBA19302 u Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre una mostra líquida, segons la norma UNE 135274

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

4 JBA19402 u Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre una pel·lícula aplicada en xapes metàl·liques,
segons la norma UNE 135274

AMIDAMENT DIRECTE 88,000

Obra 01 PRESSUPOST VIA ORBITAL DE MOLLERUSSA
Capítol 08  ESTRUCTURES

1 J4V11111 u Assaig estàtic de posada en càrrega d'un sostre de 10 a 15 m2 de superfície i 500 kg/m2 de sobrecàrrega, com
a màxim, segons la norma UNE 7457

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

EUR
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J0302101P-1 u Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE 7133

30,41 €

(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

J0304L03P-2 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN
933-1

32,26 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

J030A10AP-3 u Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra de granulat per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1

192,32 €

(CENT NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

J030BL0ZP-4 u Determinació de la reactivitat àlcali-sílice, àlcali-silicat i àlcali-carbonat d'una mostra de
granulat, segons la norma UNE 146507-1, UNE 146507-2

192,43 €

(CENT NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

J030F10AP-5 u Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de granulat per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1

169,56 €

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

J030KB0LP-6 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

45,20 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

J031830JP-7 u Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra
de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6

63,82 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

J031C30CP-8 u Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una
mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1367-2

133,86 €

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

J031E30EP-9 u Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1

34,28 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

J031F30FP-10 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 933-8

25,43 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

J031H30HP-11 u Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE 83115

135,24 €

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

J0323202P-12 u Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a elaborar
formigons, segons la norma UNE 7134

55,05 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

J0327206P-13 u Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons
la norma UNE-EN 933-4

59,36 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

J0328207P-14 u Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra
de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6

63,82 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
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J0329208P-15 u Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE-EN 1097-2

97,79 €

(NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

J032C20CP-16 u Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una
mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1367-2

133,86 €

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

J0386L28P-17 u Determinació del termini de treballabilitat d'una mostra de granulat, estabilitzat amb ciment,
segons la norma UNE 41240

1.212,53 €

(MIL DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

J03D2202P-18 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 32,26 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

J03D240CP-19 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1 32,26 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

J03D4204P-20 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103104, UNE 103103

36,76 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

J03D5205P-21 u Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 36,76 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

J03D6206P-22 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8 25,43 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

J03D7207P-23 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103500

48,75 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

J03D8208P-24 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103501

65,66 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

J03D9209P-25 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

121,82 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

J03DA209P-26 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

123,06 €

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

J03DB20AP-27 u Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE-EN 1097-5

9,10 €

(NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

J03DK20HP-28 u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

43,91 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

J03DM20KP-29 u Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103201

59,43 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
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J03DP10MP-30 u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 12,99 €

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

J03DR10PP-31 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

13,89 €

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

J03DS10RP-32 u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN
18134

142,59 €

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

J0553102P-33 u Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN
1426

60,96 €

(SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

J0559108P-34 u Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 126 106,11 €

(CENT SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

J055D10DP-35 u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la
norma UNE-EN 12593

114,08 €

(CENT CATORZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

J055F30FP-36 u Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma NLT 194

40,14 €

(QUARANTA EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

J060770AP-37 u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

100,99 €

(CENT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

J060X300P-38 u Determinació del contingut de clorurs d'una mostra de formigó endurit 101,72 €

(CENT UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

J0B11P0NP-39 u Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer segons la
norma DB-SE-A

49,26 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

J0B16601P-40 u Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció
d'una proveta d'acer laminat segons la norma UNE-EN 10002-1

145,26 €

(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

J0B21103P-41 u Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

83,69 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

J0B25101P-42 u Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons segons la norma
UNE-EN ISO 15630-1

64,37 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

J0B28103P-43 u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons segons
la norma UNE-EN ISO 15630-1

18,26 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
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J4V11111P-44 u Assaig estàtic de posada en càrrega d'un sostre de 10 a 15 m2 de superfície i 500 kg/m2 de
sobrecàrrega, com a màxim, segons la norma UNE 7457

2.652,39 €

(DOS MIL SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

J89X3503P-45 u Determinació de l'adherència del recobriment galvanitzat en plaques de senyalització, segons
la norma UNE-EN 10327

55,24 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

J89X5403P-46 u Determinació de la massa i el gruix del recobriment galvanitzat o de pintura en elements
superficials, segons la norma UNE-EN 10327

59,36 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

J89Z1A04P-47 u Determinació del color (coordenades cromàtiques) i del factor de lluminància d'una capa de
pintura, segons la norma UNE 48073-2 i UNE 48060

41,46 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

J9241101P-48 u Elaboració, cura i assaig a compressió simple d'una proveta de terra-ciment o grava-ciment
segons norma NLT 305

31,47 €

(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

J9H1210FP-49 u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1

45,35 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

J9H1310GP-50 u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12697-2

39,54 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

J9H1410AP-51 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

137,78 €

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

J9H1520KP-52 u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6

73,52 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

J9H1630DP-53 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

309,46 €

(TRES-CENTS NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

J9H1B400P-54 u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent 17,37 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

J9V11101P-55 u Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment, segons la norma NLT 175, per a
un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 10

27,41 €

(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

J9V1210HP-56 u Mesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip viagrafo d'un paviment, segons la norma
NLT 332

60,41 €

(SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

J9V1310LP-57 u Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment, segons la
norma NLT 335

27,08 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
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JBA11505P-58 dia Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de retrorreflexió, d'una marca
vial en servei, segons la norma UNE-EN 1436

757,83 €

(SET-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

JBA19302P-59 u Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre una mostra líquida, segons la
norma UNE 135274

69,39 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

JBA19402P-60 u Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre una pel·lícula aplicada en
xapes metàl·liques, segons la norma UNE 135274

69,34 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

JBA1C507P-61 u Determinació de la relació de contrast del factor de lluminància als 30 dies i als 12 i 18 mesos
de l'aplicació, d'una marca vial en servei, segons la norma UNE 48073-2

303,12 €

(TRES-CENTS TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

JBB11113P-62 dia Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de retrorreflexió, d'una làmina
retrorreflectant per microesferes de vidre per a senyalització vertical, segons la norma
UNE-EN 135350

757,83 €

(SET-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

JBV1110BP-63 u Comprovació de la resistència mitjançant l'aplicació d'una força paral·lela al terreny sobre un
suport clavat al terreny natural, segons OC-MOPTMA 321/1995 T i P

41,79 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

JC11A10KP-64 u Determinació de la temperatura de reblaniment (punt de Littleton) d'una mostra de vidre,
segons la norma UNE 43701

68,59 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

JZ121100P-65 u Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 616,47 €

(SIS-CENTS SETZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
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P-1 J0302101 u Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE 7133

30,41 €

BV132101 u Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a elabora 28,96000 €

Altres conceptes 1,45000 €

P-2 J0304L03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN
933-1

32,26 €

BV134L03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE- 30,72000 €

Altres conceptes 1,54000 €

P-3 J030A10A u Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra de granulat per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1

192,32 €

BV13A10A u Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra de granulat per a elab 183,16000 €

Altres conceptes 9,16000 €

P-4 J030BL0Z u Determinació de la reactivitat àlcali-sílice, àlcali-silicat i àlcali-carbonat d'una mostra de
granulat, segons la norma UNE 146507-1, UNE 146507-2

192,43 €

BV13BL0Z u Determinació de la reactivitat àlcali-sílice, àlcali-silicat i àlcali-carbonat d'una mostra de 183,27000 €

Altres conceptes 9,16000 €

P-5 J030F10A u Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de granulat per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1

169,56 €

BV13F10A u Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de granulat per a elabora 161,49000 €

Altres conceptes 8,07000 €

P-6 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

45,20 €

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

Altres conceptes 2,15000 €

P-7 J031830J u Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra
de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6

63,82 €

BV13830J u Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una m 60,78000 €

Altres conceptes 3,04000 €

P-8 J031C30C u Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una
mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1367-2

133,86 €

BV13C30C u Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d' 127,49000 €

Altres conceptes 6,37000 €

P-9 J031E30E u Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1

34,28 €

BV13E30A u Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de sorra per a 32,65000 €

Altres conceptes 1,63000 €

P-10 J031F30F u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 933-8

25,43 €

BV13F30F u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar morters i for 24,22000 €

Altres conceptes 1,21000 €

P-11 J031H30H u Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE 83115

135,24 €

BV13H30H u Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i 128,80000 €
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Altres conceptes 6,44000 €

P-12 J0323202 u Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a elaborar
formigons, segons la norma UNE 7134

55,05 €

BV133202 u Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a elaborar fo 52,43000 €

Altres conceptes 2,62000 €

P-13 J0327206 u Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons
la norma UNE-EN 933-4

59,36 €

BV137206 u Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a elaborar formigons, 56,53000 €

Altres conceptes 2,83000 €

P-14 J0328207 u Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra
de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6

63,82 €

BV13820J u Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una m 60,78000 €

Altres conceptes 3,04000 €

P-15 J0329208 u Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE-EN 1097-2

97,79 €

BV139208 u Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per a elaborar formi 93,13000 €

Altres conceptes 4,66000 €

P-16 J032C20C u Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una
mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1367-2

133,86 €

BV13C20C u Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d' 127,49000 €

Altres conceptes 6,37000 €

P-17 J0386L28 u Determinació del termini de treballabilitat d'una mostra de granulat, estabilitzat amb ciment,
segons la norma UNE 41240

1.212,53 €

BV126L28 u Determinació del termini de treballabilitat d'una mostra de granulat, estabilitzat amb ci 1.154,79000 €

Altres conceptes 57,74000 €

P-18 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 32,26 €

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

Altres conceptes 1,54000 €

P-19 J03D240C u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1 32,26 €

BV1D240C u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 30,72000 €

Altres conceptes 1,54000 €

P-20 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103104, UNE 103103

36,76 €

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

Altres conceptes 1,75000 €

P-21 J03D5205 u Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 36,76 €

BV1D5205 u Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 35,01000 €

Altres conceptes 1,75000 €

P-22 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8 25,43 €

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

Altres conceptes 1,21000 €

P-23 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103500

48,75 €
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BV1D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la nor 46,43000 €

Altres conceptes 2,32000 €

P-24 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103501

65,66 €

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

Altres conceptes 3,13000 €

P-25 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

121,82 €

BV1D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tr 116,02000 €

Altres conceptes 5,80000 €

P-26 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

123,06 €

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

Altres conceptes 5,86000 €

P-27 J03DB20A u Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE-EN 1097-5

9,10 €

BV1DB20A u Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segon 8,67000 €

Altres conceptes 0,43000 €

P-28 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

43,91 €

BV1DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic 41,82000 €

Altres conceptes 2,09000 €

P-29 J03DM20K u Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103201

59,43 €

BV1DM20K u Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons 56,60000 €

Altres conceptes 2,83000 €

P-30 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 12,99 €

BV1DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 12,37000 €

Altres conceptes 0,62000 €

P-31 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

13,89 €

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

Altres conceptes 0,66000 €

P-32 J03DS10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN
18134

142,59 €

BV1DS10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma 135,80000 €

Altres conceptes 6,79000 €

P-33 J0553102 u Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN
1426

60,96 €

BV173102 u Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la norma U 58,06000 €

Altres conceptes 2,90000 €

P-34 J0559108 u Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 126 106,11 €
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BV179108 u Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 101,06000 €

Altres conceptes 5,05000 €

P-35 J055D10D u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la
norma UNE-EN 12593

114,08 €

BV17D10D u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons l 108,65000 €

Altres conceptes 5,43000 €

P-36 J055F30F u Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma NLT 194

40,14 €

BV17F30F u Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bitumino 38,23000 €

Altres conceptes 1,91000 €

P-37 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

100,99 €

BV21770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i 96,18000 €

Altres conceptes 4,81000 €

P-38 J060X300 u Determinació del contingut de clorurs d'una mostra de formigó endurit 101,72 €

BV21X300 u Determinació del contingut de clorurs d'una mostra de formigó endurit 96,88000 €

Altres conceptes 4,84000 €

P-39 J0B11P0N u Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer segons la
norma DB-SE-A

49,26 €

BV251P0N u Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer segons l 46,91000 €

Altres conceptes 2,35000 €

P-40 J0B16601 u Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció
d'una proveta d'acer laminat segons la norma UNE-EN 10002-1

145,26 €

BV256601 u Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i es 138,34000 €

Altres conceptes 6,92000 €

P-41 J0B21103 u Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

83,69 €

BV251103 u Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar fo 79,70000 €

Altres conceptes 3,99000 €

P-42 J0B25101 u Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons segons la norma
UNE-EN ISO 15630-1

64,37 €

BV255101 u Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la 61,30000 €

Altres conceptes 3,07000 €

P-43 J0B28103 u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons segons
la norma UNE-EN ISO 15630-1

18,26 €

BV258103 u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons s 17,39000 €

Altres conceptes 0,87000 €

P-44 J4V11111 u Assaig estàtic de posada en càrrega d'un sostre de 10 a 15 m2 de superfície i 500 kg/m2 de
sobrecàrrega, com a màxim, segons la norma UNE 7457

2.652,39 €

BVA41111 u Assaig estàtic de posada en càrrega d'un sostre de 10 a 15 m2 de superfície i 500 kg/ 2.526,09000 €

Altres conceptes 126,30000 €

P-45 J89X3503 u Determinació de l'adherència del recobriment galvanitzat en plaques de senyalització, segons
la norma UNE-EN 10327

55,24 €
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BV2K3403 u Determinació de l'adherència del recobriment galvanitzat en plaques de senyalització, 52,61000 €

Altres conceptes 2,63000 €

P-46 J89X5403 u Determinació de la massa i el gruix del recobriment galvanitzat o de pintura en elements
superficials, segons la norma UNE-EN 10327

59,36 €

BV2K5503 u Determinació de la massa i el gruix del recobriment galvanitzat o de pintura en elemen 56,53000 €

Altres conceptes 2,83000 €

P-47 J89Z1A04 u Determinació del color (coordenades cromàtiques) i del factor de lluminància d'una capa de
pintura, segons la norma UNE 48073-2 i UNE 48060

41,46 €

BV2J1A04 u Determinació del color (coordenades cromàtiques) i del factor de lluminància d'una cap 39,49000 €

Altres conceptes 1,97000 €

P-48 J9241101 u Elaboració, cura i assaig a compressió simple d'una proveta de terra-ciment o grava-ciment
segons norma NLT 305

31,47 €

BV231101 u Elaboració, cura i assaig a compressió simple d'una proveta de terra-ciment o grava-ci 29,97000 €

Altres conceptes 1,50000 €

P-49 J9H1210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1

45,35 €

BV2M210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la no 43,19000 €

Altres conceptes 2,16000 €

P-50 J9H1310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12697-2

39,54 €

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

Altres conceptes 1,88000 €

P-51 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

137,78 €

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

Altres conceptes 6,56000 €

P-52 J9H1520K u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6

73,52 €

BV2M520K u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla 70,02000 €

Altres conceptes 3,50000 €

P-53 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

309,46 €

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

Altres conceptes 14,74000 €

P-54 J9H1B400 u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent 17,37 €

BVZ1B400 u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent 16,54000 €

Altres conceptes 0,83000 €

P-55 J9V11101 u Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment, segons la norma NLT 175, per a
un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 10

27,41 €

BVA91101 u Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment, segons la norma NLT 175, 26,10000 €

Altres conceptes 1,31000 €

P-56 J9V1210H u Mesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip viagrafo d'un paviment, segons la norma
NLT 332

60,41 €
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BVA9210H u Mesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip viagrafo d'un paviment, segons la 57,53000 €

Altres conceptes 2,88000 €

P-57 J9V1310L u Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment, segons la
norma NLT 335

27,08 €

BVA9310L u Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment, segons l 25,79000 €

Altres conceptes 1,29000 €

P-58 JBA11505 dia Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de retrorreflexió, d'una marca
vial en servei, segons la norma UNE-EN 1436

757,83 €

BV2B1505 dia Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de retrorreflexió, d'una m 721,74000 €

Altres conceptes 36,09000 €

P-59 JBA19302 u Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre una mostra líquida, segons la
norma UNE 135274

69,39 €

BV2B9302 u Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre una mostra líquida, sego 66,09000 €

Altres conceptes 3,30000 €

P-60 JBA19402 u Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre una pel·lícula aplicada en
xapes metàl·liques, segons la norma UNE 135274

69,34 €

BV2B9402 u Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre una pel·lícula aplicada e 66,04000 €

Altres conceptes 3,30000 €

P-61 JBA1C507 u Determinació de la relació de contrast del factor de lluminància als 30 dies i als 12 i 18 mesos
de l'aplicació, d'una marca vial en servei, segons la norma UNE 48073-2

303,12 €

BV2BC507 u Determinació de la relació de contrast del factor de lluminància als 30 dies i als 12 i 18 288,69000 €

Altres conceptes 14,43000 €

P-62 JBB11113 dia Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de retrorreflexió, d'una làmina
retrorreflectant per microesferes de vidre per a senyalització vertical, segons la norma
UNE-EN 135350

757,83 €

BV2B1113 dia Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de retrorreflexió, d'una là 721,74000 €

Altres conceptes 36,09000 €

P-63 JBV1110B u Comprovació de la resistència mitjançant l'aplicació d'una força paral·lela al terreny sobre un
suport clavat al terreny natural, segons OC-MOPTMA 321/1995 T i P

41,79 €

BVAB110B u Comprovació de la resistència mitjançant l'aplicació d'una força paral·lela al terreny so 39,80000 €

Altres conceptes 1,99000 €

P-64 JC11A10K u Determinació de la temperatura de reblaniment (punt de Littleton) d'una mostra de vidre,
segons la norma UNE 43701

68,59 €

BV2QA10K u Determinació de la temperatura de reblaniment (punt de Littleton) d'una mostra de vidr 65,32000 €

Altres conceptes 3,27000 €

P-65 JZ121100 u Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 616,47 €

BVZZ5100 u Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 587,11000 €

Altres conceptes 29,36000 €
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Via orbital de Mollerussa.
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 02/10/13 Pàg.: 1

NIVELL 4: Subcapítol 2 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 2 01.01.01.01  CONTROL DE MATERIALS 8.406,86

Subcapítol 2 01.01.01.02  CONTROL D'EXECUCIÓ. 34.162,89

Subcapítol 01.01.01  TERRAPLÈ AMB SÒL DE LA PROPIA OBRA 42.569,75

Subcapítol 2 01.01.02.01  CONTROL DE MATERIALS 9.302,16

Subcapítol 2 01.01.02.02  CONTROL D'EXECUCIÓ 37.749,48

Subcapítol 01.01.02  TERRAPLÈ AMB SÒL DE PRÉSTEC 47.051,64

Subcapítol 2 01.02.01.01  CONTROL DE MATERIALS 6.623,12

Subcapítol 2 01.02.01.02  CONTROL D'EXECUCIÓ 26.300,73

Subcapítol 01.02.01  SÒL SELECCIONAT 2 32.923,85

Subcapítol 2 01.02.02.01  CONTROL DE MATERIALS 10.044,29

Subcapítol 2 01.02.02.02  CONTROL D'EXECUCIÓ 30.576,30

Subcapítol 01.02.02  SOL ESTABILITZAT EST-3 40.620,59

Subcapítol 2 01.06.01.01  CONTROL DE MATERIALS 7.728,00

Subcapítol 2 01.06.01.02  CONTROL D'EXECUCIÓ 32.770,89

Subcapítol 01.06.01  PLAQUES DE SENYALITZACIÓ VERTICAL 40.498,89

Subcapítol 2 01.06.02.01  CONTROL DE MATERIALS 1.719,00

Subcapítol 2 01.06.02.02  CONTROL EXECUCIÓ 626,85

Subcapítol 01.06.02  SUPORT PER BARRERES DE SEGURETAT 2.345,85

Subcapítol 2 01.07.01.01  CONTROL D'EXECUCIÓ 9.839,89

Subcapítol 01.07.01  PINTURES EN MARQUES VIALS 9.839,89

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
215.850,46

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

NIVELL 3: Subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.01.01  TERRAPLÈ AMB SÒL DE LA PROPIA OBRA 42.569,75

Subcapítol 01.01.02  TERRAPLÈ AMB SÒL DE PRÉSTEC 47.051,64

Capítol 01.01  MOVIMENT DE TERRES 89.621,39

Subcapítol 01.02.01  SÒL SELECCIONAT 2 32.923,85

Subcapítol 01.02.02  SOL ESTABILITZAT EST-3 40.620,59

Capítol 01.02  ESPLANADA 73.544,44

Subcapítol 01.03.01  CONTROL DE MATERIALS 24.694,33

Capítol 01.03  FORMIGÓ EN ESTRUCTURES 24.694,33

Subcapítol 01.04.01  CONTROL DE MATERIALS 997,92

Capítol 01.04  ACER B500S EN BARRES CORRUGADES 997,92

Subcapítol 01.05.01  CONTROL DE MATERIALS 53.363,68

Subcapítol 01.05.02  CONTROL D'EXECUCIÓ 17.264,21

Capítol 01.05  MESCLES BITUMINOSES 70.627,89

Subcapítol 01.06.01  PLAQUES DE SENYALITZACIÓ VERTICAL 40.498,89

Subcapítol 01.06.02  SUPORT PER BARRERES DE SEGURETAT 2.345,85

Capítol 01.06  ACER NO ESTRUCTURAL EN MALLES, PERFILS I PLAQUES 42.844,74

Subcapítol 01.07.01  PINTURES EN MARQUES VIALS 9.839,89

Capítol 01.07  PINTURES 9.839,89

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
312.170,60

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

euros



Via orbital de Mollerussa.
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 02/10/13 Pàg.: 2

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

Capítol 01.01  MOVIMENT DE TERRES 89.621,39

Capítol 01.02  ESPLANADA 73.544,44

Capítol 01.03  FORMIGÓ EN ESTRUCTURES 24.694,33

Capítol 01.04  ACER B500S EN BARRES CORRUGADES 997,92

Capítol 01.05  MESCLES BITUMINOSES 70.627,89

Capítol 01.06  ACER NO ESTRUCTURAL EN MALLES, PERFILS I PLAQUES 42.844,74

Capítol 01.07  PINTURES 9.839,89

Capítol 01.08  ESTRUCTURES 10.609,56

Obra 01 Pressupost VIA ORBITAL DE MOLLERUSSA 322.780,16

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
322.780,16

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

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

Obra 01 Pressupost VIA ORBITAL DE MOLLERUSSA 322.780,16

322.780,16

euros



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pressupost 



Via orbital de Mollerussa.
Control de qualitat.

PRESSUPOST Data: 02/10/13 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost VIA ORBITAL DE MOLLERUSSA

Capítol 01 MOVIMENT DE TERRES

Subcapítol 01 TERRAPLÈ AMB SÒL DE LA PROPIA OBRA

Subcapítol 2 01 CONTROL DE MATERIALS

1 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 18)

32,26 19,000 612,94

2 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 - 20)

36,76 19,000 698,44

3 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 23)

48,75 19,000 926,25

4 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 24)

65,66 46,000 3.020,36

5 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 25)

121,82 19,000 2.314,58

6 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 28)

43,91 19,000 834,29

TOTAL Subcapítol 2 01.01.01.01 8.406,86

Obra 01 Pressupost VIA ORBITAL DE MOLLERUSSA

Capítol 01 MOVIMENT DE TERRES

Subcapítol 01 TERRAPLÈ AMB SÒL DE LA PROPIA OBRA

Subcapítol 2 02 CONTROL D'EXECUCIÓ.

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 - 31)

13,89 757,000 10.514,73

2 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 30)

12,99 152,000 1.974,48

3 J03DS10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 32)

142,59 152,000 21.673,68

TOTAL Subcapítol 2 01.01.01.02 34.162,89

Obra 01 Pressupost VIA ORBITAL DE MOLLERUSSA

Capítol 01 MOVIMENT DE TERRES

Subcapítol 02 TERRAPLÈ AMB SÒL DE PRÉSTEC

Subcapítol 2 01 CONTROL DE MATERIALS

1 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 18)

32,26 21,000 677,46

2 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 - 20)

36,76 21,000 771,96

3 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 23)

48,75 21,000 1.023,75

4 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 24)

65,66 51,000 3.348,66

EUR



Via orbital de Mollerussa.
Control de qualitat.

PRESSUPOST Data: 02/10/13 Pàg.: 2

5 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 25)

121,82 21,000 2.558,22

6 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 28)

43,91 21,000 922,11

TOTAL Subcapítol 2 01.01.02.01 9.302,16

Obra 01 Pressupost VIA ORBITAL DE MOLLERUSSA

Capítol 01 MOVIMENT DE TERRES

Subcapítol 02 TERRAPLÈ AMB SÒL DE PRÉSTEC

Subcapítol 2 02 CONTROL D'EXECUCIÓ

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 - 31)

13,89 836,000 11.612,04

2 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 30)

12,99 168,000 2.182,32

3 J03DS10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 32)

142,59 168,000 23.955,12

TOTAL Subcapítol 2 01.01.02.02 37.749,48

Obra 01 Pressupost VIA ORBITAL DE MOLLERUSSA

Capítol 02 ESPLANADA

Subcapítol 01 SÒL SELECCIONAT 2

Subcapítol 2 01 CONTROL DE MATERIALS

1 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 18)

32,26 14,000 451,64

2 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 - 20)

36,76 14,000 514,64

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

25,43 14,000 356,02

4 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 23)

48,75 14,000 682,50

5 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 24)

65,66 35,000 2.298,10

6 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 25)

121,82 14,000 1.705,48

7 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 28)

43,91 14,000 614,74

TOTAL Subcapítol 2 01.02.01.01 6.623,12

Obra 01 Pressupost VIA ORBITAL DE MOLLERUSSA

Capítol 02 ESPLANADA

Subcapítol 01 SÒL SELECCIONAT 2

Subcapítol 2 02 CONTROL D'EXECUCIÓ

EUR



Via orbital de Mollerussa.
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PRESSUPOST Data: 02/10/13 Pàg.: 3

1 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 30)

12,99 117,000 1.519,83

2 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 - 31)

13,89 583,000 8.097,87

3 J03DS10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 32)

142,59 117,000 16.683,03

TOTAL Subcapítol 2 01.02.01.02 26.300,73

Obra 01 Pressupost VIA ORBITAL DE MOLLERUSSA

Capítol 02 ESPLANADA

Subcapítol 02 SOL ESTABILITZAT EST-3

Subcapítol 2 01 CONTROL DE MATERIALS

1 J030BL0Z u Determinació de la reactivitat àlcali-sílice, àlcali-silicat i àlcali-carbonat
d'una mostra de granulat, segons la norma UNE 146507-1, UNE
146507-2 (P - 4)

192,43 14,000 2.694,02

2 J0386L28 u Determinació del termini de treballabilitat d'una mostra de granulat,
estabilitzat amb ciment, segons la norma UNE 41240 (P - 17)

1.212,53 1,000 1.212,53

3 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 18)

32,26 14,000 451,64

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 - 20)

36,76 14,000 514,64

5 J03D5205 u Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103104 (P - 21)

36,76 14,000 514,64

6 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 24)

65,66 14,000 919,24

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 - 26)

123,06 14,000 1.722,84

8 J03DB20A u Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 1097-5 (P - 27)

9,10 14,000 127,40

9 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 28)

43,91 14,000 614,74

10 J03DM20K u Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103201 (P - 29)

59,43 14,000 832,02

11 J9241101 u Elaboració, cura i assaig a compressió simple d'una proveta de
terra-ciment o grava-ciment segons norma NLT 305 (P - 48)

31,47 14,000 440,58

TOTAL Subcapítol 2 01.02.02.01 10.044,29

Obra 01 Pressupost VIA ORBITAL DE MOLLERUSSA

Capítol 02 ESPLANADA

Subcapítol 02 SOL ESTABILITZAT EST-3

Subcapítol 2 02 CONTROL D'EXECUCIÓ

1 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 30)

12,99 136,000 1.766,64

EUR



Via orbital de Mollerussa.
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PRESSUPOST Data: 02/10/13 Pàg.: 4

2 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 - 31)

13,89 678,000 9.417,42

3 J03DS10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 32)

142,59 136,000 19.392,24

TOTAL Subcapítol 2 01.02.02.02 30.576,30

Obra 01 Pressupost VIA ORBITAL DE MOLLERUSSA

Capítol 03 FORMIGÓ EN ESTRUCTURES

Subcapítol 01 CONTROL DE MATERIALS

1 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2 (P -
37)

100,99 65,000 6.564,35

2 JZ121100 u Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 65) 616,47 4,000 2.465,88

3 J0302101 u Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE
7133 (P - 1)

30,41 10,000 304,10

4 J0304L03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons
la norma UNE-EN 933-1 (P - 2)

32,26 10,000 322,60

5 J030A10A u Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN
1744-1 (P - 3)

192,32 10,000 1.923,20

6 J030BL0Z u Determinació de la reactivitat àlcali-sílice, àlcali-silicat i àlcali-carbonat
d'una mostra de granulat, segons la norma UNE 146507-1, UNE
146507-2 (P - 4)

192,43 10,000 1.924,30

7 J060X300 u Determinació del contingut de clorurs d'una mostra de formigó endurit
(P - 38)

101,72 10,000 1.017,20

8 J030F10A u Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN
1744-1 (P - 5)

169,56 10,000 1.695,60

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 - 6)

45,20 10,000 452,00

10 J031830J u Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut
d'aigua d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE-EN 1097-6 (P - 7)

63,82 10,000 638,20

11 J031C30C u Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o
sulfat magnèsic d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 1367-2 (P - 8)

133,86 10,000 1.338,60

12 J031E30E u Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una
mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE-EN 1744-1 (P - 9)

34,28 10,000 342,80

13 J031F30F u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 933-8 (P - 10)

25,43 10,000 254,30

14 J031H30H u Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE 83115 (P - 11)

135,24 10,000 1.352,40

15 J0323202 u Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava
per a elaborar formigons, segons la norma UNE 7134 (P - 12)

55,05 10,000 550,50

16 J0327206 u Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a
elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 933-4 (P - 13)

59,36 10,000 593,60

17 J0328207 u Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut
d'aigua d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la
norma UNE-EN 1097-6 (P - 14)

63,82 10,000 638,20

EUR
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18 J0329208 u Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per
a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1097-2 (P - 15)

97,79 10,000 977,90

19 J032C20C u Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o
sulfat magnèsic d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE-EN 1367-2 (P - 16)

133,86 10,000 1.338,60

TOTAL Subcapítol 01.03.01 24.694,33

Obra 01 Pressupost VIA ORBITAL DE MOLLERUSSA

Capítol 04 ACER B500S EN BARRES CORRUGADES

Subcapítol 01 CONTROL DE MATERIALS

1 J0B21103 u Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 41)

83,69 6,000 502,14

2 J0B25101 u Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 42)

64,37 6,000 386,22

3 J0B28103 u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 43)

18,26 6,000 109,56

TOTAL Subcapítol 01.04.01 997,92

Obra 01 Pressupost VIA ORBITAL DE MOLLERUSSA

Capítol 05 MESCLES BITUMINOSES

Subcapítol 01 CONTROL DE MATERIALS

1 J03D240C u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 19)

32,26 68,000 2.193,68

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

25,43 68,000 1.729,24

3 J9H1210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 49)

45,35 68,000 3.083,80

4 J9H1310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 50)

39,54 68,000 2.688,72

5 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 - 51)

137,78 68,000 9.369,04

6 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 - 53)

309,46 68,000 21.043,28

7 J0553102 u Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós,
segons la norma UNE-EN 1426 (P - 33)

60,96 34,000 2.072,64

8 JC11A10K u Determinació de la temperatura de reblaniment (punt de Littleton)
d'una mostra de vidre, segons la norma UNE 43701 (P - 64)

68,59 34,000 2.332,06

9 J0559108 u Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós,
segons la norma NLT 126 (P - 34)

106,11 34,000 3.607,74

10 J055D10D u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 12593 (P - 35)

114,08 34,000 3.878,72

11 J055F30F u Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra
d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 194 (P - 36)

40,14 34,000 1.364,76

EUR



Via orbital de Mollerussa.
Control de qualitat.

PRESSUPOST Data: 02/10/13 Pàg.: 6

TOTAL Subcapítol 01.05.01 53.363,68

Obra 01 Pressupost VIA ORBITAL DE MOLLERUSSA

Capítol 05 MESCLES BITUMINOSES

Subcapítol 02 CONTROL D'EXECUCIÓ

1 J9H1520K u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta
testimoni de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 (P
- 52)

73,52 136,000 9.998,72

2 J9V11101 u Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment, segons la
norma NLT 175, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes
igual a 10 (P - 55)

27,41 30,000 822,30

3 J9V1210H u Mesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip viagrafo d'un
paviment, segons la norma NLT 332 (P - 56)

60,41 15,000 906,15

4 J9H1B400 u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla
bituminosa en calent (P - 54)

17,37 272,000 4.724,64

5 J9V1310L u Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra d'un
paviment, segons la norma NLT 335 (P - 57)

27,08 30,000 812,40

TOTAL Subcapítol 01.05.02 17.264,21

Obra 01 Pressupost VIA ORBITAL DE MOLLERUSSA

Capítol 06 ACER NO ESTRUCTURAL EN MALLES, PERFILS I PLAQUES

Subcapítol 01 PLAQUES DE SENYALITZACIÓ VERTICAL

Subcapítol 2 01 CONTROL DE MATERIALS

1 J89X3503 u Determinació de l'adherència del recobriment galvanitzat en plaques
de senyalització, segons la norma UNE-EN 10327 (P - 45)

55,24 25,000 1.381,00

2 J89X5403 u Determinació de la massa i el gruix del recobriment galvanitzat o de
pintura en elements superficials, segons la norma UNE-EN 10327 (P -
46)

59,36 25,000 1.484,00

3 J0B16601 u Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat segons la norma
UNE-EN 10002-1 (P - 40)

145,26 25,000 3.631,50

4 J0B11P0N u Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa
d'acer segons la norma DB-SE-A (P - 39)

49,26 25,000 1.231,50

TOTAL Subcapítol 2 01.06.01.01 7.728,00

Obra 01 Pressupost VIA ORBITAL DE MOLLERUSSA

Capítol 06 ACER NO ESTRUCTURAL EN MALLES, PERFILS I PLAQUES

Subcapítol 01 PLAQUES DE SENYALITZACIÓ VERTICAL

Subcapítol 2 02 CONTROL D'EXECUCIÓ

1 JBB11113 dia Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de
retrorreflexió, d'una làmina retrorreflectant per microesferes de vidre
per a senyalització vertical, segons la norma UNE-EN 135350 (P - 62)

757,83 41,000 31.071,03

2 J89Z1A04 u Determinació del color (coordenades cromàtiques) i del factor de
lluminància d'una capa de pintura, segons la norma UNE 48073-2 i
UNE 48060 (P - 47)

41,46 41,000 1.699,86

EUR



Via orbital de Mollerussa.
Control de qualitat.

PRESSUPOST Data: 02/10/13 Pàg.: 7

TOTAL Subcapítol 2 01.06.01.02 32.770,89

Obra 01 Pressupost VIA ORBITAL DE MOLLERUSSA

Capítol 06 ACER NO ESTRUCTURAL EN MALLES, PERFILS I PLAQUES

Subcapítol 02 SUPORT PER BARRERES DE SEGURETAT

Subcapítol 2 01 CONTROL DE MATERIALS

1 J89X5403 u Determinació de la massa i el gruix del recobriment galvanitzat o de
pintura en elements superficials, segons la norma UNE-EN 10327 (P -
46)

59,36 15,000 890,40

2 J89X3503 u Determinació de l'adherència del recobriment galvanitzat en plaques
de senyalització, segons la norma UNE-EN 10327 (P - 45)

55,24 15,000 828,60

TOTAL Subcapítol 2 01.06.02.01 1.719,00

Obra 01 Pressupost VIA ORBITAL DE MOLLERUSSA

Capítol 06 ACER NO ESTRUCTURAL EN MALLES, PERFILS I PLAQUES

Subcapítol 02 SUPORT PER BARRERES DE SEGURETAT

Subcapítol 2 02 CONTROL EXECUCIÓ

1 JBV1110B u Comprovació de la resistència mitjançant l'aplicació d'una força
paral·lela al terreny sobre un suport clavat al terreny natural, segons
OC-MOPTMA 321/1995 T i P (P - 63)

41,79 15,000 626,85

TOTAL Subcapítol 2 01.06.02.02 626,85

Obra 01 Pressupost VIA ORBITAL DE MOLLERUSSA

Capítol 07 PINTURES

Subcapítol 01 PINTURES EN MARQUES VIALS

Subcapítol 2 01 CONTROL D'EXECUCIÓ

1 JBA11505 dia Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de
retrorreflexió, d'una marca vial en servei, segons la norma UNE-EN
1436 (P - 58)

757,83 3,000 2.273,49

2 JBA1C507 u Determinació de la relació de contrast del factor de lluminància als 30
dies i als 12 i 18 mesos de l'aplicació, d'una marca vial en servei,
segons la norma UNE 48073-2 (P - 61)

303,12 3,000 909,36

3 JBA19302 u Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre una
mostra líquida, segons la norma UNE 135274 (P - 59)

69,39 8,000 555,12

4 JBA19402 u Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre una
pel·lícula aplicada en xapes metàl·liques, segons la norma UNE
135274 (P - 60)

69,34 88,000 6.101,92

TOTAL Subcapítol 2 01.07.01.01 9.839,89

Obra 01 Pressupost VIA ORBITAL DE MOLLERUSSA

Capítol 08 ESTRUCTURES

EUR



Via orbital de Mollerussa.
Control de qualitat.

PRESSUPOST Data: 02/10/13 Pàg.: 8

1 J4V11111 u Assaig estàtic de posada en càrrega d'un sostre de 10 a 15 m2 de
superfície i 500 kg/m2 de sobrecàrrega, com a màxim, segons la
norma UNE 7457 (P - 44)

2.652,39 4,000 10.609,56

TOTAL Capítol 01.08 10.609,56

EUR



 

 

 
 
 

Via orbital de Mollerussa. 

Control de qualitat. 

 
 
 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg.  1 

 

 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 322.780,16 

 
 
 
 
 
 

 
Subtotal 322.780,16 

 

 
 
 
 
 

21 % IVA SOBRE 322.780,16............................................................................................ . 67.783,83 
 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €  390.563,99 
 
 
 

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 
 

 
 
 

( TRES-CENTS NORANTA MIL CINC-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS ) 
 
 
 
 
 

Barcelona, Octubre de 2013 

L' autor de l'Estudi 

 

 

 

Isaac Francisco Gimeno Sanz. 
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Via orbital Mollerussa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/10/13 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 23,29000 €

A0121000 h Oficial 1a 21,99000 €

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

A012P000 h Oficial 1a jardiner 21,99000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 21,50000 €

A013U001 h Ajudant 19,53000 €

A0140000 h Manobre 18,39000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,03000 €

A0160000 h Peó 18,83000 €



Via orbital Mollerussa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/10/13 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 56,43000 €

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 72,67000 €

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 18,85000 €

C110U050 h Equip complet de maquinària de perforació en desmunt 135,58000 €

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 16,76000 €

C1311110 h Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kW 46,24000 €

C1315010 h Retroexcavadora petita 42,27000 €

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 53,56000 €

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 66,65000 €

C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 118,26000 €

C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 147,68000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 41,30000 €

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 47,05000 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 58,54000 €

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 71,04000 €

C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 119,57000 €

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 55,14000 €

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 59,20000 €

C133U005 h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 47,35000 €

C133U020 h Corró vibratori autopropulsat de 10 a 12 t 55,88000 €

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 61,84000 €

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 68,66000 €

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 12,86000 €

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 9,06000 €

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 39,24000 €

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 41,01000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 51,37000 €

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 77,52000 €

C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 84,45000 €

C1501U05 h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans pendents) 71,58000 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 40,01000 €

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 45,99000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 41,71000 €

C1503U20 h Camió grua de 10 t 48,44000 €

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 54,58000 €

C150GU30 h Grua autopropulsada de 40 t 104,20000 €

C150GU50 h Grua autopropulsada de 100 t 155,55000 €

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 7,81000 €

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,95000 €

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 101,07000 €

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 30,70000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77000 €

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 57,93000 €

C1709G0U h Estenedora de granulat 43,92000 €



Via orbital Mollerussa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/10/13 Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

C170E00U h Escombradora autopropulsada 41,10000 €

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 66,18000 €

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 70,02000 €

C17A20QU h Planta de formigó per a 60 m3/h 87,42000 €

C181U001 h Equip per a tesat de cables amb cric hidràulic 29,79000 €

C181U002 h Equip per a injecció de beurada 13,24000 €

C181U004 h Llançadora per a manipulació i formació de tendons de pretesat 14,96000 €

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 37,92000 €

C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 43,46000 €

C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 30,40000 €

C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 39,74000 €

C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 4,10000 €

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,19000 €

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 2,22000 €

C200U003 h Cisalla elèctrica 2,39000 €

C200U010 h Màquina taladradora 2,34000 €

CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 50,54000 €

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

27,00000 €

CR3110E0 h Tractor sobre pneumàtics, amb escampadora de fem 33,06000 €

CR71U010 h Hidrosembradora muntada sobre camió 36,09000 €

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 5,38000 €

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 6,85000 €

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,28000 €

CZ1UU002 h Equip de maquinària especial per a fixació de làmina de betum asfàltic 4,99000 €



Via orbital Mollerussa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/10/13 Pàg.: 4

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,01000 €

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 4,62000 €

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

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 23,65000 €

B032U010 m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 12,86000 €

B032U100 m3 Material granulat filtrant per a darrera d'alçats de murs, estreps i voltes d'estructures, inclòs
transport a l'obra

12,37000 €

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 22,15000 €

B037100U m3 Tot-u natural, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 12,02000 €

B039U024 m3 Barreja de granulat per a grava-ciment GC20, mesurat després de la compactació 20,82000 €

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,33000 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra 0,39000 €

B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 4,76000 €

B03H2002 t Barreja de sorres granítiques per a tractaments superficials de paviments 12,39000 €

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

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 80,56000 €

B051U022 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs 93,18000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €

B055JHDM t Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3b 458,34000 €

B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 378,74000 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,41000 €

B055U210 kg Emulsió bituminosa tipus ED, de color negre 0,75000 €

B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d 0,35000 €

B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus ECR-2d-m 0,56000 €

B05A1000 l Beurada de ciment per a injectar 0,12000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

68,25000 €

B060U120 m3 Formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica o tova i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

70,00000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 72,84000 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 79,64000 €

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 84,07000 €

B060U460 m3 Formigó HA-35, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 88,31000 €

B060U560 m3 Formigó HP-35, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 88,31000 €

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

64,56000 €

B07102A0 t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

41,38000 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 88,90000 €

B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 84,58000 €

B071U102 dm3 Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i ancoratges 1,65000 €

B071UC01 m3 Morter M-80 89,99000 €

B09412C0 kg Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent 0,69000 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,13000 €

B0A143U0 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,92000 €
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B0A3UC10 kg Clau acer 1,21000 €

B0ADU001 u Ancoratge actiu i accessoris 66,22000 €

B0ADU002 u Ancoratge passiu i accessoris 55,31000 €

B0AEU001 m Beina de tub de polietilè 3,11000 €

B0B21000 kg Acer per a tesar  Y 1770 S2 en cordons 0,87000 €

B0B2AU01 kg Acer corrugat B 500 S elaborat a mida 0,78000 €

B0B2U002 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 0,43000 €

B0D2U002 m Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús 3,58000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 203,19000 €

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 20,64000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,26000 €

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,54000 €

B0DAU014 m2 Lloseta prefabricada amb entramat metàl·lic autoportant, per a encofrat perdut de ponts amb
voladius superiors a 2,50 m

70,85000 €

B0DFU001 m3 Amortització de cindri metàl·lica 7,01000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,27000 €

B0DZU004 u Elements auxiliars de lligat per a alleugeridor 1,40000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,40000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,23000 €

B35BU050 m2 Placa prefabricada de formigó per a mur de terra armada sobre terreny natural, d'alçària entre 9 m i
12 m, en forma de creu amb elements d'ancoratge, fleix d'acer galvanitzat, juntes i part
proporcional de plaques de formigó armat inclòs transport a l'obra

116,96000 €

B4PAU934 m Biga prefabricada de formigó pretesat, tipus artesa, de 110 cm de cantell, 330 cm de base i 352 cm
d'ample superior, inclòs transport a l'obra

1.284,26000 €

B4PZU012 dm3 Neoprè armat per a recolzaments 11,16000 €

B4PZU020 dm3 Neoprè armat per a recolzaments amb perns soldats 20,98000 €

B4PZU101 dm3 Neoprè tefló de qualsevol tipus, inclosa la xapa d'acer inoxidable 33,05000 €

B71190R0 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FV+FP amb doble armadura de feltre de
fibra de vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster de 130 g/m2

8,82000 €

B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 1750 N

1,09000 €

B7B1U003 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N

1,52000 €

B7C2U002 m3 Poliestire expandit tallat a mida amb la forma de l'alleugeridor 85,70000 €

B7J1U212 m Junt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú armat amb angulars i làmines d'acer
embegudes, per a un recorregut de 50 mm, inclòs perns d'ancoratge i reblerts amb morter sintètic

121,75000 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 2,27000 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,84000 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,91000 €

B9651U02 m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2 2,47000 €

B9651U08 m Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN 7,64000 €

B9F1UC10 m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de qualsevol forma i dimensions, sèrie 1 9,97000 €

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler, sense incloure
betum, a peu de planta asfàltica

24,67000 €

B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica

24,62000 €
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B9H3U004 t Mescla bituminosa en calent BBTM 11B, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta
asfàltica

29,94000 €

BB14U010 m Passamà tubular de 139,7 mm de diàmetre i 12,5 mm de gruix, amb suports cada 3 m de 55 cm
d'alçària d'acer galvanitzat en calent, incloent material d'ancoratge i accessoris, de detalls segons
plànols

171,23000 €

BB1BUCBA m Ampit prefabricat de formigó armat, tipus PXPJ6/1-14c, per a protecció d'estructures, incloent perns
matàl·lics, accessoris i material d'ancoratge, de dimensions i detalls segons plànols

99,24000 €

BBC1U116 u Fita quilomètrica amb placa de 60x80 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport

91,58000 €

BBM1U102 u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport

123,11000 €

BBM1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport

97,14000 €

BBM1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport

119,59000 €

BBM1U152 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport

205,43000 €

BBM1U154 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, d'orientació: presenyalització,
direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
incloses brides i elements de fixació al suport

154,37000 €

BBM21003 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120a, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, part proporcional de separador, pal C-120, elements de fixació, material auxiliar i
captafars

21,92000 €

BBM2U584 u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors, pals tubulars de 100
mm o 120x55 mm, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar
i captafars

442,60000 €

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 8,74000 €

BBMZU106 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit 18,58000 €

BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini

37,20000 €

BBMZU614 m Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MF del Plec de Prescripcions, per a suport de
senyals de trànsit

90,21000 €

BBMZU623 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 140 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit

85,92000 €

BD52U001 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 30x9 cm interiors mínim 15,02000 €

BD55U015 m Tub per a drenatge, de D= 15 cm, de formigó porós 8,15000 €

BD5AU110 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º, per a
drenatge

3,63000 €

BD5AU160 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º, per a
drenatge

6,71000 €

BD757000 m Tub de formigó de diàmetre 30 cm 7,26000 €

BD75U040 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cm 9,05000 €

BFG1U310 m Tub de formigó armat prefabricat de DN 100 cm, classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs
junta elastomèrica

95,00000 €

BFG1U320 m Tub de formigó armat prefabricat de DN 200 cm, classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs
junta elastomèrica

332,38000 €

BR000000 u Altres conceptes 4,69000 €

BR000001 u Altres conceptes 4,89000 €

BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 40,30000 €
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BR34J000 kg Bioactivador microbià 6,62000 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 6,89000 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 8,03000 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,86000 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,83000 €

BR4A3001 u Subministrament de ginesta o ginestell de 2 sabes, Ø del coll de l'arrel mímim 3 mm i nº ram. 1r
terç inferior mínim 3, en AF mínim 250 cc

0,42000 €

BR4H3433 U ROSMARINUS OFFICINALIS D'ALÇÀRIA DE 20 A 30 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L 1,43000 €

BR4J6F33 U THYMUS VULGARIS D'ALÇÀRIA DE 10 A 20 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L 1,43000 €

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticament 3,53000 €

BR821001 u Tutor de senyalització de bambú, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, posat en obra 0,01000 €

BR823001 u Protector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb xarxa de dissuasió i 2 canyes de bambú de
60 cm i Ø 1 cm per a la seva subjecció

0,12000 €

BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d'aigua,
col·locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.

0,87000 €
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D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 107,06000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,03000 = 19,98150

Subtotal: 19,98150 19,98150

Maquinària

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

Subtotal: 1,28325 1,28325

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,01000 = 0,20200

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,380      x 20,37000 = 28,11060

B0532310 kg Calç aèria CL 90 190,000      x 0,09000 = 17,10000

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

0,380      x 105,75000 = 40,18500

Subtotal: 85,59760 85,59760

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19982

COST DIRECTE 107,06217

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,06217

DR62001 u Plantació manual d'arbres o arbusts presentats en
AF, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra.

Rend.: 1,000 3,22000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,001 /R x 23,29000 = 0,02329

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,003 /R x 21,99000 = 0,06597

A0160000 h Peó 0,083 /R x 18,83000 = 1,56289

Subtotal: 1,65215 1,65215

Maquinària

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,016 /R x 39,24000 = 0,62784

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,020 /R x 45,99000 = 0,91980

Subtotal: 1,54764 1,54764

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,024      x 1,01000 = 0,02424

Subtotal: 0,02424 0,02424
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COST DIRECTE 3,22403

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,22403
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P-1 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 1,000 4,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0476 /R x 19,03000 = 0,90583

A0112000 h Cap de colla 0,0095 /R x 23,29000 = 0,22126

Subtotal: 1,12709 1,12709

Maquinària

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,0048 /R x 66,65000 = 0,31992

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,0476 /R x 56,43000 = 2,68607

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,0095 /R x 41,01000 = 0,38960

Subtotal: 3,39559 3,39559

COST DIRECTE 4,52268
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22613

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,74881

P-2 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la
seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 1,000 2,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0137 /R x 19,03000 = 0,26071

A0112000 h Cap de colla 0,0027 /R x 23,29000 = 0,06288

Subtotal: 0,32359 0,32359

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,0274 /R x 51,37000 = 1,40754

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

0,0137 /R x 53,56000 = 0,73377

Subtotal: 2,14131 2,14131

COST DIRECTE 2,46490
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12325

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,58815

P-3 G221U012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts
proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 1,000 2,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0041 /R x 19,03000 = 0,07802

A0112000 h Cap de colla 0,0008 /R x 23,29000 = 0,01863

A0121000 h Oficial 1a 0,0041 /R x 21,99000 = 0,09016

Subtotal: 0,18681 0,18681
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Maquinària

C110U050 h Equip complet de maquinària de perforació en
desmunt

0,002 /R x 135,58000 = 0,27116

C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 0,0122 /R x 84,45000 = 1,03029

C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

0,0041 /R x 147,68000 = 0,60549

C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 0,0008 /R x 119,57000 = 0,09566

Subtotal: 2,00260 2,00260

Materials

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de
metxa i detonant

0,060      x 4,62000 = 0,27720

Subtotal: 0,27720 0,27720

COST DIRECTE 2,46661
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12333

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,58994

P-4 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional de voladura en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 1,000 5,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0116 /R x 19,03000 = 0,22075

A0112000 h Cap de colla 0,0032 /R x 23,29000 = 0,07453

A0121000 h Oficial 1a 0,020 /R x 21,99000 = 0,43980

Subtotal: 0,73508 0,73508

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,0316 /R x 51,37000 = 1,62329

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,0021 /R x 72,67000 = 0,15261

C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

0,0105 /R x 118,26000 = 1,24173

C110U050 h Equip complet de maquinària de perforació en
desmunt

0,0095 /R x 135,58000 = 1,28801

Subtotal: 4,30564 4,30564

Materials

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de
metxa i detonant

0,100      x 4,62000 = 0,46200

Subtotal: 0,46200 0,46200

COST DIRECTE 5,50272
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,27514

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,77786
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P-5 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 1,000 8,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0147 /R x 23,29000 = 0,34236

A0150000 h Manobre especialista 0,0294 /R x 19,03000 = 0,55948

Subtotal: 0,90184 0,90184

Maquinària

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,0294 /R x 58,54000 = 1,72108

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,0882 /R x 51,37000 = 4,53083

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,0103 /R x 72,67000 = 0,74850

Subtotal: 7,00041 7,00041

COST DIRECTE 7,90225
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,39511

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,29736

P-6 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques

Rend.: 1,000 0,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0035 /R x 19,03000 = 0,06661

A0112000 h Cap de colla 0,0008 /R x 23,29000 = 0,01863

Subtotal: 0,08524 0,08524

Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,0013 /R x 40,01000 = 0,05201

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,0005 /R x 66,65000 = 0,03333

C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

0,0005 /R x 118,26000 = 0,05913

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,0005 /R x 59,20000 = 0,02960

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 0,0025 /R x 68,66000 = 0,17165

C1501U05 h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a
grans pendents)

0,0009 /R x 71,58000 = 0,06442

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,0025 /R x 71,04000 = 0,17760

Subtotal: 0,58774 0,58774

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050

Subtotal: 0,05050 0,05050
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COST DIRECTE 0,72348
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03617

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,75965

P-7 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 1,000 5,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0012 /R x 23,29000 = 0,02795

A0150000 h Manobre especialista 0,0059 /R x 19,03000 = 0,11228

Subtotal: 0,14023 0,14023

Maquinària

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,0029 /R x 59,20000 = 0,17168

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 0,0059 /R x 68,66000 = 0,40509

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,0059 /R x 71,04000 = 0,41914

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,0029 /R x 40,01000 = 0,11603

Subtotal: 1,11194 1,11194

Materials

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per
extracció i transport a l'obra

1,200      x 3,33000 = 3,99600

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050

Subtotal: 4,04650 4,04650

COST DIRECTE 5,29867
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,26493

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,56360

P-8 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la
pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 1,000 1,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0059 /R x 19,03000 = 0,11228

A0112000 h Cap de colla 0,0012 /R x 23,29000 = 0,02795

Subtotal: 0,14023 0,14023

Maquinària

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,0059 /R x 71,04000 = 0,41914

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,0029 /R x 40,01000 = 0,11603

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,0029 /R x 59,20000 = 0,17168

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 0,0059 /R x 68,66000 = 0,40509

Subtotal: 1,11194 1,11194

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050

Subtotal: 0,05050 0,05050
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COST DIRECTE 1,30267
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06513

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,36780

P-9 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de
préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre
desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 1,000 7,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0017 /R x 23,29000 = 0,03959

A0140000 h Manobre 0,0067 /R x 18,39000 = 0,12321

Subtotal: 0,16280 0,16280

Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,0033 /R x 40,01000 = 0,13203

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,0033 /R x 59,20000 = 0,19536

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 0,0067 /R x 68,66000 = 0,46002

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,0067 /R x 71,04000 = 0,47597

Subtotal: 1,26338 1,26338

Materials

B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs
transport a l'obra

1,200      x 4,76000 = 5,71200

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050

Subtotal: 5,76250 5,76250

COST DIRECTE 7,18868
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,35943

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,54811

P-10 G227UA15 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció
de S-EST3, amb sòl procedent de préstec i amb
ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N,
inclòs estesa, disgregació, humectació o desecació
del sòl, distribució del conglomerant, mescla i
compactació al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric

Rend.: 1,000 17,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0617 /R x 19,03000 = 1,17415

A0112000 h Cap de colla 0,0031 /R x 23,29000 = 0,07220

Subtotal: 1,24635 1,24635

Maquinària

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 0,0123 /R x 61,84000 = 0,76063

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,0123 /R x 71,04000 = 0,87379

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,0062 /R x 59,20000 = 0,36704

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,0062 /R x 45,99000 = 0,28514

Subtotal: 2,28660 2,28660
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Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per
extracció i transport a l'obra

1,200      x 3,33000 = 3,99600

B051U022 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,096      x 93,18000 = 8,94528

Subtotal: 12,99178 12,99178

COST DIRECTE 16,52473
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,82624

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,35097

P-11 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 1,000 4,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0571 /R x 19,03000 = 1,08661

A0112000 h Cap de colla 0,0119 /R x 23,29000 = 0,27715

Subtotal: 1,36376 1,36376

Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,0048 /R x 40,01000 = 0,19205

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,0238 /R x 58,54000 = 1,39325

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,0476 /R x 12,86000 = 0,61214

Subtotal: 2,19744 2,19744

Materials

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra

1,200      x 0,39000 = 0,46800

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050

Subtotal: 0,51850 0,51850

COST DIRECTE 4,07970
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20399

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,28369

P-12 G228U022 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de
formigó, amb material procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 1,000 7,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0333 /R x 19,03000 = 0,63370

A0112000 h Cap de colla 0,005 /R x 23,29000 = 0,11645

Subtotal: 0,75015 0,75015

Maquinària

C133U005 h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 0,0167 /R x 47,35000 = 0,79075



Via orbital Mollerussa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/10/13 Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,0167 /R x 12,86000 = 0,21476

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,0034 /R x 40,01000 = 0,13603

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,0167 /R x 58,54000 = 0,97762

Subtotal: 2,11916 2,11916

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per
extracció i transport a l'obra

1,200      x 3,33000 = 3,99600

Subtotal: 4,04650 4,04650

COST DIRECTE 6,91581
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,34579

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,26160

P-13 G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de
ciment, al darrera d'alçats d'estreps de formigó,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 1,000 46,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0909 /R x 19,03000 = 1,72983

A0112000 h Cap de colla 0,0114 /R x 23,29000 = 0,26551

Subtotal: 1,99534 1,99534

Maquinària

C17A20QU h Planta de formigó per a 60 m3/h 0,0227 /R x 87,42000 = 1,98443

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,0455 /R x 12,86000 = 0,58513

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 0,0909 /R x 77,52000 = 7,04657

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,0455 /R x 58,54000 = 2,66357

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,0227 /R x 40,01000 = 0,90823

Subtotal: 13,18793 13,18793

Materials

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,090      x 80,56000 = 7,25040

B0111000 m3 Aigua 0,320      x 1,01000 = 0,32320

B039U024 m3 Barreja de granulat per a grava-ciment GC20,
mesurat després de la compactació

1,050      x 20,82000 = 21,86100

Subtotal: 29,43460 29,43460

COST DIRECTE 44,61787
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,23089

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,84876

P-14 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera
d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de
drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i
testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa
i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 1,000 21,45 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0833 /R x 19,03000 = 1,58520

A0112000 h Cap de colla 0,0208 /R x 23,29000 = 0,48443

Subtotal: 2,06963 2,06963

Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,0167 /R x 40,01000 = 0,66817

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,0417 /R x 41,30000 = 1,72221

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,0833 /R x 12,86000 = 1,07124

Subtotal: 3,46162 3,46162

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050

B032U100 m3 Material granulat filtrant per a darrera d'alçats de
murs, estreps i voltes d'estructures, inclòs transport a
l'obra

1,200      x 12,37000 = 14,84400

Subtotal: 14,89450 14,89450

COST DIRECTE 20,42575
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,02129

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,44704

P-15 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones
no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre
perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o
aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 1,000 0,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0003 /R x 23,29000 = 0,00699

A0150000 h Manobre especialista 0,0013 /R x 19,03000 = 0,02474

Subtotal: 0,03173 0,03173

Maquinària

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,0013 /R x 66,65000 = 0,08665

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,0025 /R x 41,01000 = 0,10253

Subtotal: 0,18918 0,18918

COST DIRECTE 0,22091
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01105

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,23196

P-16 G32GU010 m Solera de formigó HM-20, de 35x20 cm per a murs de
terra armada amb plaques prefabricades, incloent
excavació, encofrat, desencofrat i formigonament,
totalment acabada

Rend.: 1,000 13,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,1333 /R x 19,03000 = 2,53670

A0112000 h Cap de colla 0,020 /R x 23,29000 = 0,46580
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A0121000 h Oficial 1a 0,1333 /R x 21,99000 = 2,93127

Subtotal: 5,93377 5,93377

Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,010 /R x 1,95000 = 0,01950

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,010 /R x 17,28000 = 0,17280

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,0133 /R x 47,05000 = 0,62577

Subtotal: 0,81807 0,81807

Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,070      x 72,84000 = 5,09880

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,000      x 0,43000 = 0,43000

B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,27000 = 0,04540

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

0,450      x 1,26000 = 0,56700

B0A143U0 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,050      x 0,92000 = 0,04600

B0A3UC10 kg Clau acer 0,125      x 1,21000 = 0,15125

Subtotal: 6,33845 6,33845

COST DIRECTE 13,09029
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,65451

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,74480

P-17 G32GU050 m2 Mur de terra armada, inclòs en formació d'estreps i
aletes, amb plaques prefabricades sobre terreny
natural amb plataforma horitzontal, d'alçària entre 9 m
i 12 m, incloent juntes, elements d'ancoratge,
sobrepreu de mà d'obra i maquinària per baix
rendiment en l'estesa i compactació del massís de
terra armada, segons indicacions en els plànols i Plec
de Prescripcions Tècniques, totalment acabat, tot
inclòs excepte excavació i solera de formigó, mesurat
en projecció vertical sobre plànol

Rend.: 1,000 149,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0625 /R x 23,29000 = 1,45563

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 21,99000 = 5,49750

A0150000 h Manobre especialista 0,375 /R x 19,03000 = 7,13625

Subtotal: 14,08938 14,08938

Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,0044 /R x 40,01000 = 0,17604

C133U020 h Corró vibratori autopropulsat de 10 a 12 t 0,0263 /R x 55,88000 = 1,46964

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,0263 /R x 71,04000 = 1,86835

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,0263 /R x 12,86000 = 0,33822

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,125 /R x 54,58000 = 6,82250

Subtotal: 10,67475 10,67475

Materials

B35BU050 m2 Placa prefabricada de formigó per a mur de terra
armada sobre terreny natural, d'alçària entre 9 m i 12
m, en forma de creu amb elements d'ancoratge, fleix
d'acer galvanitzat, juntes i part proporcional de

1,000      x 116,96000 = 116,96000
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plaques de formigó armat inclòs transport a l'obra

B0111000 m3 Aigua 0,420      x 1,01000 = 0,42420

Subtotal: 117,38420 117,38420

COST DIRECTE 142,14833
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,10742

COST EXECUCIÓ MATERIAL 149,25575

P-18 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa
i esquerdejat.

Rend.: 1,000 9,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,005 /R x 23,29000 = 0,11645

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 18,39000 = 0,73560

A013U001 h Ajudant 0,020 /R x 19,53000 = 0,39060

A0121000 h Oficial 1a 0,020 /R x 21,99000 = 0,43980

Subtotal: 1,68245 1,68245

Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,105      x 68,25000 = 7,16625

Subtotal: 7,16625 7,16625

COST DIRECTE 8,84870
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,44244

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,29114

P-19 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base
d'assentament, col·locació i vibrat

Rend.: 1,000 84,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,125 /R x 18,39000 = 2,29875

A0112000 h Cap de colla 0,0156 /R x 23,29000 = 0,36332

A0121000 h Oficial 1a 0,0625 /R x 21,99000 = 1,37438

A013U001 h Ajudant 0,0625 /R x 19,53000 = 1,22063

Subtotal: 5,25708 5,25708

Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,125 /R x 1,95000 = 0,24375

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,0208 /R x 101,07000 = 2,10226

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,0625 /R x 17,28000 = 1,08000

Subtotal: 3,42601 3,42601

Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 68,25000 = 71,66250
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Subtotal: 71,66250 71,66250

COST DIRECTE 80,34559
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,01728

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,36287

P-20 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 1,000 97,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,040 /R x 23,29000 = 0,93160

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 18,39000 = 1,47120

A0121000 h Oficial 1a 0,080 /R x 21,99000 = 1,75920

A013U001 h Ajudant 0,080 /R x 19,53000 = 1,56240

Subtotal: 5,72440 5,72440

Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,096 /R x 1,95000 = 0,18720

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,048 /R x 17,28000 = 0,82944

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,024 /R x 101,07000 = 2,42568

Subtotal: 3,44232 3,44232

Materials

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 79,64000 = 83,62200

Subtotal: 83,62200 83,62200

COST DIRECTE 92,78872
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,63944

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,42816

P-21 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 1,000 108,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,1622 /R x 18,39000 = 2,98286

A0112000 h Cap de colla 0,027 /R x 23,29000 = 0,62883

A0121000 h Oficial 1a 0,1081 /R x 21,99000 = 2,37712

A013U001 h Ajudant 0,0541 /R x 19,53000 = 1,05657

Subtotal: 7,04538 7,04538

Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,0649 /R x 17,28000 = 1,12147

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,0649 /R x 101,07000 = 6,55944

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,2162 /R x 1,95000 = 0,42159

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

0,0324 /R x 6,85000 = 0,22194

Subtotal: 8,32444 8,32444

Materials

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 84,07000 = 88,27350
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Subtotal: 88,27350 88,27350

COST DIRECTE 103,64332
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,18217

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,82549

P-22 G450U080 m3 Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 1,000 113,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,027 /R x 23,29000 = 0,62883

A0121000 h Oficial 1a 0,1081 /R x 21,99000 = 2,37712

A013U001 h Ajudant 0,0541 /R x 19,53000 = 1,05657

A0140000 h Manobre 0,1622 /R x 18,39000 = 2,98286

Subtotal: 7,04538 7,04538

Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,0649 /R x 17,28000 = 1,12147

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,0649 /R x 101,07000 = 6,55944

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,2162 /R x 1,95000 = 0,42159

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

0,0324 /R x 6,85000 = 0,22194

Subtotal: 8,32444 8,32444

Materials

B060U460 m3 Formigó HA-35, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 88,31000 = 92,72550

Subtotal: 92,72550 92,72550

COST DIRECTE 108,09532
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,40477

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,50009

P-23 G450U085 m3 Formigó HP-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 1,000 113,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,1622 /R x 18,39000 = 2,98286

A013U001 h Ajudant 0,0541 /R x 19,53000 = 1,05657

A0121000 h Oficial 1a 0,1081 /R x 21,99000 = 2,37712

A0112000 h Cap de colla 0,027 /R x 23,29000 = 0,62883

Subtotal: 7,04538 7,04538

Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,2162 /R x 1,95000 = 0,42159

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

0,0324 /R x 6,85000 = 0,22194

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,0649 /R x 17,28000 = 1,12147

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,0649 /R x 101,07000 = 6,55944

Subtotal: 8,32444 8,32444
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Materials

B060U560 m3 Formigó HP-35, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 88,31000 = 92,72550

Subtotal: 92,72550 92,72550

COST DIRECTE 108,09532
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,40477

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,50009

P-24 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat

Rend.: 1,000 1,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0006 /R x 23,29000 = 0,01397

A0121000 h Oficial 1a 0,0069 /R x 21,99000 = 0,15173

A013U001 h Ajudant 0,0069 /R x 19,53000 = 0,13476

Subtotal: 0,30046 0,30046

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0005 /R x 41,71000 = 0,02086

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,0017 /R x 2,22000 = 0,00377

C200U003 h Cisalla elèctrica 0,0017 /R x 2,39000 = 0,00406

Subtotal: 0,02869 0,02869

Materials

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,62000 = 0,65100

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,010      x 1,13000 = 0,01130

Subtotal: 0,66230 0,66230

COST DIRECTE 0,99145
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04957

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,04102

P-25 G4B0U030 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat en fusts, capitells i
llindes de piles de mes de 10 m d'alçària, mesurada
des de la part superior del fonament

Rend.: 1,000 1,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,008 /R x 21,99000 = 0,17592

A013U001 h Ajudant 0,008 /R x 19,53000 = 0,15624

A0112000 h Cap de colla 0,0006 /R x 23,29000 = 0,01397

Subtotal: 0,34613 0,34613

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0005 /R x 41,71000 = 0,02086

C200U003 h Cisalla elèctrica 0,0017 /R x 2,39000 = 0,00406

C150GU30 h Grua autopropulsada de 40 t 0,0016 /R x 104,20000 = 0,16672

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,0017 /R x 2,22000 = 0,00377
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Subtotal: 0,19541 0,19541

Materials

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,010      x 1,13000 = 0,01130

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,62000 = 0,65100

B0DFU001 m3 Amortització de cindri metàl·lica 0,010      x 7,01000 = 0,07010

Subtotal: 0,73240 0,73240

COST DIRECTE 1,27394
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06370

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,33764

P-26 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist Rend.: 1,000 32,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,1111 /R x 23,29000 = 2,58752

A0140000 h Manobre 0,3333 /R x 18,39000 = 6,12939

A013U001 h Ajudant 0,3333 /R x 19,53000 = 6,50935

A0121000 h Oficial 1a 0,4444 /R x 21,99000 = 9,77236

Subtotal: 24,99862 24,99862

Maquinària

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

0,1111 /R x 6,85000 = 0,76104

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,0222 /R x 54,58000 = 1,21168

Subtotal: 1,97272 1,97272

Materials

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos

0,030      x 20,64000 = 0,61920

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,43000 = 1,29000

B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,27000 = 0,17025

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

1,000      x 1,26000 = 1,26000

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,40000 = 0,56000

Subtotal: 3,89945 3,89945

COST DIRECTE 30,87079
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,54354

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,41433

P-27 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist Rend.: 1,000 36,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,1176 /R x 23,29000 = 2,73890

A0121000 h Oficial 1a 0,4706 /R x 21,99000 = 10,34849

A013U001 h Ajudant 0,3529 /R x 19,53000 = 6,89214

A0140000 h Manobre 0,3529 /R x 18,39000 = 6,48983

Subtotal: 26,46936 26,46936
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Maquinària

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,0235 /R x 54,58000 = 1,28263

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

0,1176 /R x 6,85000 = 0,80556

Subtotal: 2,08819 2,08819

Materials

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,40000 = 0,56000

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22
mm, per a 3 usos

1,000      x 3,54000 = 3,54000

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos

0,030      x 20,64000 = 0,61920

B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,27000 = 0,17025

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,43000 = 1,29000

Subtotal: 6,17945 6,17945

COST DIRECTE 34,73700
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,73685

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,47385

P-28 G4D0U025 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist Rend.: 1,000 59,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,1667 /R x 23,29000 = 3,88244

A0121000 h Oficial 1a 0,6667 /R x 21,99000 = 14,66073

A013U001 h Ajudant 0,500 /R x 19,53000 = 9,76500

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 18,39000 = 9,19500

Subtotal: 37,50317 37,50317

Maquinària

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,050 /R x 54,58000 = 2,72900

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

0,1667 /R x 6,85000 = 1,14190

Subtotal: 3,87090 3,87090

Materials

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,030      x 203,19000 = 6,09570

B0D2U002 m Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús 2,000      x 3,58000 = 7,16000

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos

0,030      x 20,64000 = 0,61920

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,000      x 0,43000 = 0,43000

B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,27000 = 0,17025

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,600      x 1,40000 = 0,84000

Subtotal: 15,31515 15,31515

COST DIRECTE 56,68922
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,83446

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,52368
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P-29 G4D8U034 m2 Encofrat perdut pla per a biga tipus artesa amb
voladius de taulers superiors a 2,50 m, de lloses
prefabricades amb entramat metàl·lic autoportant,
inclòs col·locació

Rend.: 1,000 83,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,0667 /R x 19,53000 = 1,30265

A0140000 h Manobre 0,0333 /R x 18,39000 = 0,61239

A0112000 h Cap de colla 0,0333 /R x 23,29000 = 0,77556

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 21,99000 = 2,19900

Subtotal: 4,88960 4,88960

Maquinària

C150GU30 h Grua autopropulsada de 40 t 0,0333 /R x 104,20000 = 3,46986

Subtotal: 3,46986 3,46986

Materials

B0DAU014 m2 Lloseta prefabricada amb entramat metàl·lic
autoportant, per a encofrat perdut de ponts amb
voladius superiors a 2,50 m

1,000      x 70,85000 = 70,85000

Subtotal: 70,85000 70,85000

COST DIRECTE 79,20946
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,96047

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,16993

P-30 G4D9U020 m3 Alleugeriment perdut corb en taulers de ponts, amb
poliestirè expandit tallat a mida amb la forma segons
plànols, totalment col·locat

Rend.: 1,000 107,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0667 /R x 23,29000 = 1,55344

A0121000 h Oficial 1a 0,1333 /R x 21,99000 = 2,93127

A013U001 h Ajudant 0,1333 /R x 19,53000 = 2,60335

A0140000 h Manobre 0,2667 /R x 18,39000 = 4,90461

Subtotal: 11,99267 11,99267

Maquinària

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,0667 /R x 54,58000 = 3,64049

Subtotal: 3,64049 3,64049

Materials

B0DZU004 u Elements auxiliars de lligat per a alleugeridor 1,000      x 1,40000 = 1,40000

B7C2U002 m3 Poliestire expandit tallat a mida amb la forma de
l'alleugeridor

1,000      x 85,70000 = 85,70000

Subtotal: 87,10000 87,10000

COST DIRECTE 102,73316
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,13666

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,86982
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P-31 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri,
inclosa la preparació de la base

Rend.: 1,000 11,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0597 /R x 21,99000 = 1,31280

A013U001 h Ajudant 0,0448 /R x 19,53000 = 0,87494

A0150000 h Manobre especialista 0,0298 /R x 19,03000 = 0,56709

A0112000 h Cap de colla 0,015 /R x 23,29000 = 0,34935

Subtotal: 3,10418 3,10418

Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,0019 /R x 41,30000 = 0,07847

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,0074 /R x 54,58000 = 0,40389

Subtotal: 0,48236 0,48236

Materials

B0DFU001 m3 Amortització de cindri metàl·lica 1,000      x 7,01000 = 7,01000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,150      x 0,43000 = 0,06450

B032U010 m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

0,033      x 12,86000 = 0,42438

Subtotal: 7,49888 7,49888

COST DIRECTE 11,08542
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,55427

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,63969

P-32 G4GAU010 kg Acer Y 1770 S2 en cordons de qualsevol llargària per
a pretesar en estructures, incloent-hi ancoratges,
beina, injecció de beurada, accessoris i tesat

Rend.: 1,000 3,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0013 /R x 19,03000 = 0,02474

A0112000 h Cap de colla 0,0013 /R x 23,29000 = 0,03028

A0121000 h Oficial 1a 0,0033 /R x 21,99000 = 0,07257

A013U001 h Ajudant 0,0033 /R x 19,53000 = 0,06445

Subtotal: 0,19204 0,19204

Maquinària

C200U003 h Cisalla elèctrica 0,0033 /R x 2,39000 = 0,00789

C181U001 h Equip per a tesat de cables amb cric hidràulic 0,0033 /R x 29,79000 = 0,09831

C181U004 h Llançadora per a manipulació i formació de tendons
de pretesat

0,0033 /R x 14,96000 = 0,04937

C181U002 h Equip per a injecció de beurada 0,0033 /R x 13,24000 = 0,04369

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,001 /R x 54,58000 = 0,05458

Subtotal: 0,25384 0,25384

Materials

B0AEU001 m Beina de tub de polietilè 0,200      x 3,11000 = 0,62200

B05A1000 l Beurada de ciment per a injectar 5,000      x 0,12000 = 0,60000

B0B2AU01 kg Acer corrugat B 500 S elaborat a mida 0,040      x 0,78000 = 0,03120

B0B21000 kg Acer per a tesar  Y 1770 S2 en cordons 1,050      x 0,87000 = 0,91350
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B0ADU002 u Ancoratge passiu i accessoris 0,005      x 55,31000 = 0,27655

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,020      x 1,13000 = 0,02260

B0ADU001 u Ancoratge actiu i accessoris 0,005      x 66,22000 = 0,33110

Subtotal: 2,79695 2,79695

COST DIRECTE 3,24283
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16214

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,40497

P-33 G4L1U214 m Biga prefabricada de formigó amb armadures
pretesades, tipus artesa, de 110 cm de cantell, 226
cm de base i 343 cm d'ample superior, totalment
col·locada

Rend.: 1,000 1.458,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,8421 /R x 19,03000 = 16,02516

A0112000 h Cap de colla 0,2105 /R x 23,29000 = 4,90255

A0121000 h Oficial 1a 0,8421 /R x 21,99000 = 18,51778

Subtotal: 39,44549 39,44549

Maquinària

C150GU50 h Grua autopropulsada de 100 t 0,4211 /R x 155,55000 = 65,50211

Subtotal: 65,50211 65,50211

Materials

B4PAU934 m Biga prefabricada de formigó pretesat, tipus artesa,
de 110 cm de cantell, 330 cm de base i 352 cm
d'ample superior, inclòs transport a l'obra

1,000      x 1.284,26000 = 1.284,26000

Subtotal: 1.284,26000 1.284,26000

COST DIRECTE 1.389,20760
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 69,46038

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.458,66798

P-34 G4Z7U012 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts,
amb perfil de cautxú armat, per a absorbir moviments
de 50 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu i
fixacions macàniques, inclòs formació de la caixa

Rend.: 1,000 225,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,600 /R x 19,03000 = 30,44800

A0112000 h Cap de colla 0,800 /R x 23,29000 = 18,63200

A0121000 h Oficial 1a 0,800 /R x 21,99000 = 17,59200

Subtotal: 66,67200 66,67200

Maquinària

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 0,800 /R x 5,38000 = 4,30400

C200U010 h Màquina taladradora 0,800 /R x 2,34000 = 1,87200

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

0,2664 /R x 16,76000 = 4,46486

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

0,5336 /R x 18,85000 = 10,05836
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Subtotal: 20,69922 20,69922

Materials

B7J1U212 m Junt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú
armat amb angulars i làmines d'acer embegudes, per
a un recorregut de 50 mm, inclòs perns d'ancoratge i
reblerts amb morter sintètic

1,050      x 121,75000 = 127,83750

Subtotal: 127,83750 127,83750

COST DIRECTE 215,20872
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,76044

COST EXECUCIÓ MATERIAL 225,96916

P-35 G4ZBU020 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs
part proporcional de morter d'anivellament, col·locat

Rend.: 1,000 16,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0769 /R x 18,39000 = 1,41419

A0112000 h Cap de colla 0,0192 /R x 23,29000 = 0,44717

A0121000 h Oficial 1a 0,0769 /R x 21,99000 = 1,69103

Subtotal: 3,55239 3,55239

Materials

B4PZU012 dm3 Neoprè armat per a recolzaments 1,000      x 11,16000 = 11,16000

B071U102 dm3 Morter sense retracció de consistència fluida, per a
rebliments i ancoratges

0,500      x 1,65000 = 0,82500

Subtotal: 11,98500 11,98500

COST DIRECTE 15,53739
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,77687

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,31426

P-36 G4ZBU026 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments amb
perns soldats, inclòs part proporcional de morter
d'anivellament, col·locat

Rend.: 1,000 30,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,1429 /R x 18,39000 = 2,62793

A0112000 h Cap de colla 0,0357 /R x 23,29000 = 0,83145

A0121000 h Oficial 1a 0,1429 /R x 21,99000 = 3,14237

Subtotal: 6,60175 6,60175

Materials

B4PZU020 dm3 Neoprè armat per a recolzaments amb perns soldats 1,000      x 20,98000 = 20,98000

B071U102 dm3 Morter sense retracció de consistència fluida, per a
rebliments i ancoratges

0,750      x 1,65000 = 1,23750

Subtotal: 22,21750 22,21750
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COST DIRECTE 28,81925
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,44096

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,26021

P-37 G4ZBU030 dm3 Suport de neoprè tefló de qualsevol tipus, inclosa la
part proporcional de xapa d'acer inoxidable i morter
d'anivellament, col·locat

Rend.: 1,000 46,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,2222 /R x 18,39000 = 4,08626

A0112000 h Cap de colla 0,0556 /R x 23,29000 = 1,29492

A0121000 h Oficial 1a 0,2222 /R x 21,99000 = 4,88618

Subtotal: 10,26736 10,26736

Materials

B071U102 dm3 Morter sense retracció de consistència fluida, per a
rebliments i ancoratges

0,500      x 1,65000 = 0,82500

B4PZU101 dm3 Neoprè tefló de qualsevol tipus, inclosa la xapa d'acer
inoxidable

1,000      x 33,05000 = 33,05000

Subtotal: 33,87500 33,87500

COST DIRECTE 44,14236
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,20712

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,34948

P-38 G711U010 m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat
LBM(SBS)-40-FV+FP, per a impermeabilització de
tauler de pont, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment acabada

Rend.: 1,000 15,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0172 /R x 23,29000 = 0,40059

A0121000 h Oficial 1a 0,069 /R x 21,99000 = 1,51731

A013U001 h Ajudant 0,069 /R x 19,53000 = 1,34757

Subtotal: 3,26547 3,26547

Maquinària

CZ1UU002 h Equip de maquinària especial per a fixació de làmina
de betum asfàltic

0,069 /R x 4,99000 = 0,34431

Subtotal: 0,34431 0,34431

Materials

B055U210 kg Emulsió bituminosa tipus ED, de color negre 0,300      x 0,75000 = 0,22500

B09412C0 kg Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent 2,000      x 0,69000 = 1,38000

B71190R0 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
40-FV+FP amb doble armadura de feltre de fibra de
vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster de 130 g/m2

1,050      x 8,82000 = 9,26100

Subtotal: 10,86600 10,86600
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COST DIRECTE 14,47578
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,72379

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,19957

P-39 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i
horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica

Rend.: 1,000 2,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,080 /R x 19,03000 = 1,52240

A0112000 h Cap de colla 0,008 /R x 23,29000 = 0,18632

Subtotal: 1,70872 1,70872

Materials

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
ECI

1,800      x 0,41000 = 0,73800

Subtotal: 0,73800 0,73800

COST DIRECTE 2,44672
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12234

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,56906

P-40 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície
d'assentament, totalment col·locat

Rend.: 1,000 2,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0182 /R x 21,99000 = 0,40022

A013U001 h Ajudant 0,0182 /R x 19,53000 = 0,35545

A0112000 h Cap de colla 0,0018 /R x 23,29000 = 0,04192

Subtotal: 0,79759 0,79759

Materials

B7B1U003 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 2350 N

1,100      x 1,52000 = 1,67200

Subtotal: 1,67200 1,67200

COST DIRECTE 2,46959
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12348

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,59307

P-41 G921U010 m3 Base de tot-u natural, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 1,000 16,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0071 /R x 19,03000 = 0,13511
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A0112000 h Cap de colla 0,0036 /R x 23,29000 = 0,08384

Subtotal: 0,21895 0,21895

Maquinària

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,0071 /R x 59,20000 = 0,42032

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,0036 /R x 45,99000 = 0,16556

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 0,0071 /R x 61,84000 = 0,43906

Subtotal: 1,02494 1,02494

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050

B037100U m3 Tot-u natural, inclòs cànon per extracció i transport a
l'obra

1,200      x 12,02000 = 14,42400

Subtotal: 14,47450 14,47450

COST DIRECTE 15,71839
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,78592

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,50431

P-42 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

Rend.: 1,000 15,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,027 /R x 23,29000 = 0,62883

A0121000 h Oficial 1a 0,1081 /R x 21,99000 = 2,37712

A0140000 h Manobre 0,1622 /R x 18,39000 = 2,98286

Subtotal: 5,98881 5,98881

Maquinària

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

0,027 /R x 6,85000 = 0,18495

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,027 /R x 1,95000 = 0,05265

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,0068 /R x 41,30000 = 0,28084

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,0068 /R x 51,37000 = 0,34932

Subtotal: 0,86776 0,86776

Materials

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,40000 = 0,14000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,43000 = 0,86000

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,042      x 68,25000 = 2,86650

B9651U02 m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1
o P-2

1,050      x 2,47000 = 2,59350

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,014      x 88,90000 = 1,24460

B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,27000 = 0,04540

Subtotal: 7,75000 7,75000
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COST DIRECTE 14,60657
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,73033

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,33690

P-43 G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

Rend.: 1,000 28,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0435 /R x 23,29000 = 1,01312

A0140000 h Manobre 0,2609 /R x 18,39000 = 4,79795

A0121000 h Oficial 1a 0,1739 /R x 21,99000 = 3,82406

Subtotal: 9,63513 9,63513

Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,0435 /R x 1,95000 = 0,08483

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

0,0435 /R x 6,85000 = 0,29798

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,0109 /R x 51,37000 = 0,55993

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,0109 /R x 41,30000 = 0,45017

Subtotal: 1,39291 1,39291

Materials

B9651U08 m Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus
AMERICAN

1,050      x 7,64000 = 8,02200

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,080      x 68,25000 = 5,46000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,43000 = 0,86000

B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,27000 = 0,04540

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,40000 = 0,14000

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,023      x 88,90000 = 2,04470

Subtotal: 16,57210 16,57210

COST DIRECTE 27,60014
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,38001

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,98015

P-44 G9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8
cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols,
inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió de 10 cm de gruix, llit de morter de 3
cm i totes les feines adients

Rend.: 1,000 49,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 23,29000 = 2,32900

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 21,99000 = 8,79600

A0140000 h Manobre 0,700 /R x 18,39000 = 12,87300
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Subtotal: 23,99800 23,99800

Maquinària

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 0,100 /R x 9,06000 = 0,90600

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,025 /R x 41,30000 = 1,03250

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,030 /R x 41,71000 = 1,25130

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,025 /R x 12,86000 = 0,32150

Subtotal: 3,51130 3,51130

Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,100      x 68,25000 = 6,82500

B9F1UC10 m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de
qualsevol forma i dimensions, sèrie 1

1,020      x 9,97000 = 10,16940

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 0,004      x 23,65000 = 0,09460

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,030      x 88,90000 = 2,66700

Subtotal: 19,75600 19,75600

COST DIRECTE 47,26530
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,36327

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,62857

P-45 G9GA0002 m3 Paviment de formigó de 17,5 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, de consistència tova,
de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent
estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts
tallats en fresc i totes les feines adients

Rend.: 1,000 97,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,3333 /R x 19,03000 = 6,34270

A0112000 h Cap de colla 0,0417 /R x 23,29000 = 0,97119

A0121000 h Oficial 1a 0,3333 /R x 21,99000 = 7,32927

Subtotal: 14,64316 14,64316

Maquinària

C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 0,1667 /R x 4,10000 = 0,68347

Subtotal: 0,68347 0,68347

Materials

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

1,000      x 1,26000 = 1,26000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,000      x 0,43000 = 2,15000

B0A3UC10 kg Clau acer 0,250      x 1,21000 = 0,30250

B060U120 m3 Formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica
a la compressió, consistència plàstica o tova i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 70,00000 = 73,50000

Subtotal: 77,21250 77,21250
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COST DIRECTE 92,53913
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,62696

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,16609

P-46 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per
a capa de base o intermitja, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

Rend.: 1,000 33,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0082 /R x 23,29000 = 0,19098

A0121000 h Oficial 1a 0,0164 /R x 21,99000 = 0,36064

A0150000 h Manobre especialista 0,0328 /R x 19,03000 = 0,62418

Subtotal: 1,17580 1,17580

Maquinària

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,0082 /R x 57,93000 = 0,47503

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 0,0574 /R x 77,52000 = 4,44965

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 0,0082 /R x 70,02000 = 0,57416

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 0,0082 /R x 66,18000 = 0,54268

Subtotal: 6,04152 6,04152

Materials

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de
base o intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a
peu de planta asfàltica

1,000      x 24,67000 = 24,67000

Subtotal: 24,67000 24,67000

COST DIRECTE 31,88732
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,59437

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,48169

P-47 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G,
per a capa de base, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum

Rend.: 1,000 33,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0082 /R x 23,29000 = 0,19098

A0150000 h Manobre especialista 0,0328 /R x 19,03000 = 0,62418

A0121000 h Oficial 1a 0,0164 /R x 21,99000 = 0,36064

Subtotal: 1,17580 1,17580

Maquinària

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,0082 /R x 57,93000 = 0,47503

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 0,0082 /R x 66,18000 = 0,54268

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 0,0082 /R x 70,02000 = 0,57416

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 0,0574 /R x 77,52000 = 4,44965

Subtotal: 6,04152 6,04152

Materials

B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de
base, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000      x 24,62000 = 24,62000
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Subtotal: 24,62000 24,62000

COST DIRECTE 31,83732
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,59187

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,42919

P-48 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3b,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum, amb una dotació de 60 kg/m2

Rend.: 1,000 2,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0024 /R x 19,03000 = 0,04567

A0121000 h Oficial 1a 0,0012 /R x 21,99000 = 0,02639

A0112000 h Cap de colla 0,0006 /R x 23,29000 = 0,01397

Subtotal: 0,08603 0,08603

Maquinària

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 0,0006 /R x 66,18000 = 0,03971

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 0,0006 /R x 70,02000 = 0,04201

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 0,0041 /R x 77,52000 = 0,31783

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,0006 /R x 57,93000 = 0,03476

Subtotal: 0,43431 0,43431

Materials

B9H3U004 t Mescla bituminosa en calent BBTM 11B, inclòs filler,
sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

0,060      x 29,94000 = 1,79640

Subtotal: 1,79640 1,79640

COST DIRECTE 2,31674
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11584

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,43258

P-49 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles
bituminoses

Rend.: 1,000 397,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 1,000      x 378,74000 = 378,74000

Subtotal: 378,74000 378,74000

COST DIRECTE 378,74000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 18,93700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 397,67700

P-50 G9HA0020 t Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3b,
per a mescles bituminoses

Rend.: 1,000 481,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B055JHDM t Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3b 1,000      x 458,34000 = 458,34000

Subtotal: 458,34000 458,34000
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COST DIRECTE 458,34000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 22,91700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 481,25700

P-51 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI Rend.: 1,000 0,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0017 /R x 21,99000 = 0,03738

A0150000 h Manobre especialista 0,0017 /R x 19,03000 = 0,03235

Subtotal: 0,06973 0,06973

Maquinària

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 0,0017 /R x 30,70000 = 0,05219

Subtotal: 0,05219 0,05219

Materials

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
ECI

1,200      x 0,41000 = 0,49200

Subtotal: 0,49200 0,49200

COST DIRECTE 0,61392
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03070

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,64462

P-52 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-1d sobre ferm nou

Rend.: 1,000 0,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0014 /R x 19,03000 = 0,02664

A0121000 h Oficial 1a 0,0014 /R x 21,99000 = 0,03079

Subtotal: 0,05743 0,05743

Maquinària

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 0,0014 /R x 30,70000 = 0,04298

C170E00U h Escombradora autopropulsada 0,0014 /R x 41,10000 = 0,05754

Subtotal: 0,10052 0,10052

Materials

B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum,
tipus ECR-1d

0,600      x 0,35000 = 0,21000

Subtotal: 0,21000 0,21000

COST DIRECTE 0,36795
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01840

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,38635

P-53 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-2d-m sobre ferm nou

Rend.: 1,000 0,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0150000 h Manobre especialista 0,0014 /R x 19,03000 = 0,02664

A0121000 h Oficial 1a 0,0014 /R x 21,99000 = 0,03079

Subtotal: 0,05743 0,05743

Maquinària

C170E00U h Escombradora autopropulsada 0,0014 /R x 41,10000 = 0,05754

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 0,0014 /R x 30,70000 = 0,04298

Subtotal: 0,10052 0,10052

Materials

B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum,
tipus ECR-2d-m

0,500      x 0,56000 = 0,28000

Subtotal: 0,28000 0,28000

COST DIRECTE 0,43795
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,45985

P-54 G9K2U020 m2 Reg de curat termoadherent per a capes tractades
amb conglomerants hidràulics, amb emulsió
bituminosa ECR-1d, amb una dotació de 300 g/m2 de
betum residual i granulats de cobertura, inclòs neteja
del granulat sobrant

Rend.: 1,000 0,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0041 /R x 18,39000 = 0,07540

A0112000 h Cap de colla 0,001 /R x 23,29000 = 0,02329

A0121000 h Oficial 1a 0,002 /R x 21,99000 = 0,04398

Subtotal: 0,14267 0,14267

Maquinària

C1709G0U h Estenedora de granulat 0,002 /R x 43,92000 = 0,08784

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 0,002 /R x 30,70000 = 0,06140

C170E00U h Escombradora autopropulsada 0,001 /R x 41,10000 = 0,04110

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 0,002 /R x 70,02000 = 0,14004

Subtotal: 0,33038 0,33038

Materials

B03H2002 t Barreja de sorres granítiques per a tractaments
superficials de paviments

0,022      x 12,39000 = 0,27258

B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum,
tipus ECR-1d

0,500      x 0,35000 = 0,17500

Subtotal: 0,44758 0,44758

COST DIRECTE 0,92063
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04603

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,96666

P-55 GB1BU210 m Ampit prefabricat de formigó armat, tipus
PXPJ6/1-14c, amb barana metàl·lica de passamà
tubular de 139,7 mm de diàmetre i 12,5 mm de gruix,
amb suports cada 3 m de 0,55 m d'alçària, tot d'acer
galvanitzat en calent, incloent materials d'ancoratge i
accessoris de dimensions i detalls segons plànols,

Rend.: 1,000 364,39 €
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totalment col·locat

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,9091 /R x 19,03000 = 17,30017

A0121000 h Oficial 1a 0,9091 /R x 21,99000 = 19,99111

A0112000 h Cap de colla 0,4545 /R x 23,29000 = 10,58531

Subtotal: 47,87659 47,87659

Maquinària

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,4545 /R x 3,19000 = 1,44986

C1503U20 h Camió grua de 10 t 0,4545 /R x 48,44000 = 22,01598

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

0,4545 /R x 6,85000 = 3,11333

Subtotal: 26,57917 26,57917

Materials

BB1BUCBA m Ampit prefabricat de formigó armat, tipus
PXPJ6/1-14c, per a protecció d'estructures, incloent
perns matàl·lics, accessoris i material d'ancoratge, de
dimensions i detalls segons plànols

1,000      x 99,24000 = 99,24000

BB14U010 m Passamà tubular de 139,7 mm de diàmetre i 12,5 mm
de gruix, amb suports cada 3 m de 55 cm d'alçària
d'acer galvanitzat en calent, incloent material
d'ancoratge i accessoris, de detalls segons plànols

1,000      x 171,23000 = 171,23000

B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 0,025      x 84,58000 = 2,11450

Subtotal: 272,58450 272,58450

COST DIRECTE 347,04026
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 17,35201

COST EXECUCIÓ MATERIAL 364,39227

P-56 GB2A1003 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb
separador, tipus BMSNA4/C, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional
de separador, pal de perfil C-120 cada 4 m, elements
de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en
recta o corbada de qualsevol radi

Rend.: 1,000 30,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,080 /R x 21,99000 = 1,75920

A0112000 h Cap de colla 0,040 /R x 23,29000 = 0,93160

A0150000 h Manobre especialista 0,080 /R x 19,03000 = 1,52240

Subtotal: 4,21320 4,21320

Maquinària

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 0,040 /R x 5,38000 = 0,21520

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,020 /R x 41,71000 = 0,83420

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 0,040 /R x 7,81000 = 0,31240

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,040 /R x 3,19000 = 0,12760

C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 0,040 /R x 30,40000 = 1,21600
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Subtotal: 2,70540 2,70540

Materials

BBM21003 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120a,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal C-120,
elements de fixació, material auxiliar i captafars

1,000      x 21,92000 = 21,92000

Subtotal: 21,92000 21,92000

COST DIRECTE 28,83860
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,44193

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,28053

P-57 GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m,
separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall
final, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament, totalment col·locat

Rend.: 1,000 716,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 23,29000

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 38,06000

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 43,98000

Subtotal: 105,33000 105,33000

Maquinària

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 5,38000 = 5,38000

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

1,000 /R x 47,05000 = 47,05000

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 41,71000 = 20,85500

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 7,81000

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,19000 = 3,19000

C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 30,40000 = 30,40000

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,500 /R x 39,24000 = 19,62000

Subtotal: 134,30500 134,30500

Materials

BBM2U584 u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional
de separadors, pals tubulars de 100 mm o 120x55
mm, xapes de reforç, peça en angle, topall final,
elements de fixació, material auxiliar i captafars

1,000      x 442,60000 = 442,60000

Subtotal: 442,60000 442,60000

COST DIRECTE 682,23500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 34,11175

COST EXECUCIÓ MATERIAL 716,34675
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P-58 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Rend.: 1,000 1,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0048 /R x 21,99000 = 0,10555

A0150000 h Manobre especialista 0,0032 /R x 19,03000 = 0,06090

A0112000 h Cap de colla 0,0016 /R x 23,29000 = 0,03726

Subtotal: 0,20371 0,20371

Maquinària

C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

0,0016 /R x 43,46000 = 0,06954

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 0,0016 /R x 7,81000 = 0,01250

C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

0,0016 /R x 39,74000 = 0,06358

Subtotal: 0,14562 0,14562

Materials

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,300      x 1,84000 = 0,55200

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,060      x 0,91000 = 0,05460

Subtotal: 0,60660 0,60660

COST DIRECTE 0,95593
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,00373

P-59 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Rend.: 1,000 1,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0013 /R x 23,29000 = 0,03028

A0121000 h Oficial 1a 0,0038 /R x 21,99000 = 0,08356

A0150000 h Manobre especialista 0,0025 /R x 19,03000 = 0,04758

Subtotal: 0,16142 0,16142

Maquinària

C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

0,0013 /R x 43,46000 = 0,05650

C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

0,0013 /R x 39,74000 = 0,05166

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 0,0013 /R x 7,81000 = 0,01015

Subtotal: 0,11831 0,11831

Materials

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,090      x 0,91000 = 0,08190

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,450      x 1,84000 = 0,82800

Subtotal: 0,90990 0,90990
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COST DIRECTE 1,18963
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05948

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,24911

P-60 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Rend.: 1,000 3,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0109 /R x 21,99000 = 0,23969

A0112000 h Cap de colla 0,0036 /R x 23,29000 = 0,08384

A0150000 h Manobre especialista 0,0073 /R x 19,03000 = 0,13892

Subtotal: 0,46245 0,46245

Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 0,0036 /R x 7,81000 = 0,02812

C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

0,0036 /R x 39,74000 = 0,14306

C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

0,0036 /R x 43,46000 = 0,15646

Subtotal: 0,32764 0,32764

Materials

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,240      x 0,91000 = 0,21840

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,200      x 1,84000 = 2,20800

Subtotal: 2,42640 2,42640

COST DIRECTE 3,21649
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16082

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,37731

P-61 GBA32001 m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el
pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge

Rend.: 1,000 17,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0769 /R x 23,29000 = 1,79100

A0150000 h Manobre especialista 0,1538 /R x 19,03000 = 2,92681

A0121000 h Oficial 1a 0,2308 /R x 21,99000 = 5,07529

Subtotal: 9,79310 9,79310

Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 0,0769 /R x 7,81000 = 0,60059

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 0,0769 /R x 37,92000 = 2,91605

Subtotal: 3,51664 3,51664

Materials

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

1,400      x 2,27000 = 3,17800
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B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,600      x 0,91000 = 0,54600

Subtotal: 3,72400 3,72400

COST DIRECTE 17,03374
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,85169

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,88543

P-62 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals
de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada

Rend.: 1,000 147,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,3333 /R x 19,53000 = 6,50935

A0121000 h Oficial 1a 0,3333 /R x 21,99000 = 7,32927

Subtotal: 13,83862 13,83862

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0833 /R x 41,71000 = 3,47444

Subtotal: 3,47444 3,47444

Materials

BBM1U102 u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport

1,000      x 123,11000 = 123,11000

Subtotal: 123,11000 123,11000

COST DIRECTE 140,42306
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,02115

COST EXECUCIÓ MATERIAL 147,44421

P-63 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

Rend.: 1,000 116,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,2667 /R x 21,99000 = 5,86473

A013U001 h Ajudant 0,2667 /R x 19,53000 = 5,20865

Subtotal: 11,07338 11,07338

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0667 /R x 41,71000 = 2,78206

Subtotal: 2,78206 2,78206

Materials

BBM1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport

1,000      x 97,14000 = 97,14000

Subtotal: 97,14000 97,14000



Via orbital Mollerussa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/10/13 Pàg.: 43

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 110,99544
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,54977

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,54521

P-64 GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a
senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

Rend.: 1,000 143,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,3333 /R x 19,53000 = 6,50935

A0121000 h Oficial 1a 0,3333 /R x 21,99000 = 7,32927

Subtotal: 13,83862 13,83862

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0833 /R x 41,71000 = 3,47444

Subtotal: 3,47444 3,47444

Materials

BBM1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport

1,000      x 119,59000 = 119,59000

Subtotal: 119,59000 119,59000

COST DIRECTE 136,90306
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,84515

COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,74821

P-65 GBB1U152 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a
1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada

Rend.: 1,000 236,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,3846 /R x 19,53000 = 7,51124

A0121000 h Oficial 1a 0,3846 /R x 21,99000 = 8,45735

Subtotal: 15,96859 15,96859

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0962 /R x 41,71000 = 4,01250

Subtotal: 4,01250 4,01250

Materials

BBM1U152 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a
1,00 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport

1,000      x 205,43000 = 205,43000

Subtotal: 205,43000 205,43000
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COST DIRECTE 225,41109
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,27055

COST EXECUCIÓ MATERIAL 236,68164

P-66 GBB1U154 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a
1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada

Rend.: 1,000 177,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,2817 /R x 19,53000 = 5,50160

A0121000 h Oficial 1a 0,2817 /R x 21,99000 = 6,19458

Subtotal: 11,69618 11,69618

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0704 /R x 41,71000 = 2,93638

Subtotal: 2,93638 2,93638

Materials

BBM1U154 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a
1,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, incloses brides i
elements de fixació al suport

1,000      x 154,37000 = 154,37000

Subtotal: 154,37000 154,37000

COST DIRECTE 169,00256
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,45013

COST EXECUCIÓ MATERIAL 177,45269

P-67 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització
vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa
excavació, càrrega i transport a l'abocador del
material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge
roscats (sense el subministre), segons plànols,
totalment acabada

Rend.: 1,000 203,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 18,39000 = 14,71200

A0121000 h Oficial 1a 0,800 /R x 21,99000 = 17,59200

A0112000 h Cap de colla 0,240 /R x 23,29000 = 5,58960

A0150000 h Manobre especialista 0,800 /R x 19,03000 = 15,22400

Subtotal: 53,11760 53,11760

Maquinària

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,240 /R x 58,54000 = 14,04960

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,600 /R x 1,95000 = 3,12000

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,080 /R x 72,67000 = 5,81360
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CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,800 /R x 17,28000 = 13,82400

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,320 /R x 51,37000 = 16,43840

Subtotal: 53,24560 53,24560

Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,200      x 72,84000 = 87,40800

Subtotal: 87,40800 87,40800

COST DIRECTE 193,77120
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,68856

COST EXECUCIÓ MATERIAL 203,45976

P-68 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 140 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament

Rend.: 1,000 170,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,400 /R x 19,53000 = 7,81200

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 21,99000 = 8,79600

Subtotal: 16,60800 16,60800

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,100 /R x 41,71000 = 4,17100

Subtotal: 4,17100 4,17100

Materials

BBMZU623 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 140 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit

1,000      x 85,92000 = 85,92000

BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonamentació
de suport d'alumini

1,500      x 37,20000 = 55,80000

Subtotal: 141,72000 141,72000

COST DIRECTE 162,49900
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,12495

COST EXECUCIÓ MATERIAL 170,62395

P-69 GBBVU207 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre,
segons designació MF del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

Rend.: 1,000 100,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 21,99000 = 2,19900

A013U001 h Ajudant 0,100 /R x 19,53000 = 1,95300

Subtotal: 4,15200 4,15200

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,025 /R x 41,71000 = 1,04275
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Subtotal: 1,04275 1,04275

Materials

BBMZU614 m Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MF
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit

1,000      x 90,21000 = 90,21000

Subtotal: 90,21000 90,21000

COST DIRECTE 95,40475
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,77024

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,17499

P-70 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
per a la col·locació d'una senyal de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

Rend.: 1,000 59,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,3333 /R x 21,99000 = 7,32927

A0150000 h Manobre especialista 0,3333 /R x 19,03000 = 6,34270

Subtotal: 13,67197 13,67197

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0667 /R x 41,71000 = 2,78206

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,0833 /R x 47,05000 = 3,91927

Subtotal: 6,70133 6,70133

Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,120      x 68,25000 = 8,19000

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyals de trànsit

3,200      x 8,74000 = 27,96800

Subtotal: 36,15800 36,15800

COST DIRECTE 56,53130
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,82657

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,35787

P-71 GBBZU002 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
per a la col·locació de dues senyals de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

Rend.: 1,000 69,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,3333 /R x 21,99000 = 7,32927

A0150000 h Manobre especialista 0,3333 /R x 19,03000 = 6,34270

Subtotal: 13,67197 13,67197

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0667 /R x 41,71000 = 2,78206

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,0833 /R x 47,05000 = 3,91927
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Subtotal: 6,70133 6,70133

Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,140      x 68,25000 = 9,55500

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyals de trànsit

4,100      x 8,74000 = 35,83400

Subtotal: 45,38900 45,38900

COST DIRECTE 65,76230
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,28812

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,05042

P-72 GBC1U116 u Fita quilomètrica amb placa de 60x80 cm, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs suport
rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
elements de fixació i fonament de suport, totalment
col·locada segons plànols

Rend.: 1,000 193,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,5556 /R x 21,99000 = 12,21764

A013U001 h Ajudant 0,2222 /R x 19,53000 = 4,33957

A0150000 h Manobre especialista 0,3333 /R x 19,03000 = 6,34270

Subtotal: 22,89991 22,89991

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,1222 /R x 41,71000 = 5,09696

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,0833 /R x 41,30000 = 3,44029

Subtotal: 8,53725 8,53725

Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,140      x 68,25000 = 9,55500

BBC1U116 u Fita quilomètrica amb placa de 60x80 cm, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport

1,000      x 91,58000 = 91,58000

BBMZU106 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per
a senyals de trànsit

2,800      x 18,58000 = 52,02400

Subtotal: 153,15900 153,15900

COST DIRECTE 184,59616
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,22981

COST EXECUCIÓ MATERIAL 193,82597

P-73 GD55U015 m Drenatge amb tub de diàmetre 15 cm de formigó
porós, amb juntes encadellades obertes, inclòs solera
de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió

Rend.: 1,000 16,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0121000 h Oficial 1a 0,0833 /R x 21,99000 = 1,83177

A0112000 h Cap de colla 0,0167 /R x 23,29000 = 0,38894

A0150000 h Manobre especialista 0,0833 /R x 19,03000 = 1,58520

Subtotal: 3,80591 3,80591

Materials

BD55U015 m Tub per a drenatge, de D= 15 cm, de formigó porós 1,050      x 8,15000 = 8,55750

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,045      x 68,25000 = 3,07125

Subtotal: 11,62875 11,62875

COST DIRECTE 15,43466
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,77173

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,20639

P-74 GD57U515 m Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i
0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10
cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

Rend.: 1,000 22,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0417 /R x 19,03000 = 0,79355

A013U001 h Ajudant 0,0833 /R x 19,53000 = 1,62685

A0121000 h Oficial 1a 0,0833 /R x 21,99000 = 1,83177

A0112000 h Cap de colla 0,0125 /R x 23,29000 = 0,29113

Subtotal: 4,54330 4,54330

Maquinària

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,0104 /R x 55,14000 = 0,57346

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,0083 /R x 56,43000 = 0,46837

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,0208 /R x 41,01000 = 0,85301

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,0333 /R x 47,05000 = 1,56677

Subtotal: 3,46161 3,46161

Materials

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,025      x 1,13000 = 0,02825

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

0,240      x 1,26000 = 0,30240

B0DZA000 l Desencofrant 0,025      x 2,27000 = 0,05675

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,750      x 0,43000 = 0,32250

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,182      x 68,25000 = 12,42150

B0A3UC10 kg Clau acer 0,075      x 1,21000 = 0,09075

Subtotal: 13,22215 13,22215
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COST DIRECTE 21,22706
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,06135

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,28841

P-75 GD5AU016 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de
diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a
360º i SN 4 kN/m2, inclòs col·locació

Rend.: 1,000 8,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0053 /R x 23,29000 = 0,12344

A0150000 h Manobre especialista 0,0263 /R x 19,03000 = 0,50049

A0121000 h Oficial 1a 0,0263 /R x 21,99000 = 0,57834

Subtotal: 1,20227 1,20227

Materials

BD5AU160 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm,
ranurat en un arc de 220º a 360º, per a drenatge

1,030      x 6,71000 = 6,91130

Subtotal: 6,91130 6,91130

COST DIRECTE 8,11357
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,40568

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,51925

P-76 GD5AU211 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de
diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a
360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a
abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de
material filtrant, segons plànols

Rend.: 1,000 19,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,005 /R x 23,29000 = 0,11645

A0150000 h Manobre especialista 0,075 /R x 19,03000 = 1,42725

A0121000 h Oficial 1a 0,025 /R x 21,99000 = 0,54975

Subtotal: 2,09345 2,09345

Maquinària

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,025 /R x 41,01000 = 1,02525

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 0,025 /R x 9,06000 = 0,22650

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,050 /R x 41,30000 = 2,06500

Subtotal: 3,31675 3,31675

Materials

B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 150 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 1750 N

2,000      x 1,09000 = 2,18000

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,045      x 68,25000 = 3,07125

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm,
per a drens

0,200      x 22,15000 = 4,43000
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BD5AU110 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm,
ranurat en un arc de 220º a 360º, per a drenatge

1,030      x 3,63000 = 3,73890

Subtotal: 13,42015 13,42015

COST DIRECTE 18,83035
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,94152

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,77187

P-77 GD5GU010 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de
formigó en forma d'U, de 30x9 cm interiors mínim,
inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima
de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols

Rend.: 1,000 29,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0909 /R x 19,03000 = 1,72983

A0121000 h Oficial 1a 0,1818 /R x 21,99000 = 3,99778

A0112000 h Cap de colla 0,0227 /R x 23,29000 = 0,52868

Subtotal: 6,25629 6,25629

Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,0091 /R x 47,05000 = 0,42816

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,0182 /R x 54,58000 = 0,99336

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,0091 /R x 39,24000 = 0,35708

Subtotal: 1,77860 1,77860

Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,055      x 68,25000 = 3,75375

BD52U001 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de
formigó en forma d'U, de 30x9 cm interiors mínim

1,050      x 15,02000 = 15,77100

B071UC01 m3 Morter M-80 0,003      x 89,99000 = 0,26997

Subtotal: 19,79472 19,79472

COST DIRECTE 27,82961
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,39148

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,22109

P-78 GD5J529E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 15
cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 143,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,394 /R x 18,39000 = 44,02566

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 2,394 /R x 23,02000 = 55,10988

Subtotal: 99,13554 99,13554

Materials
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B0111000 m3 Aigua 0,003      x 1,01000 = 0,00303

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

0,0092      x 105,75000 = 0,97290

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

0,099      x 64,56000 = 6,39144

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

79,9995      x 0,23000 = 18,39989

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,0945      x 107,06217 = 10,11738

Subtotal: 35,88464 35,88464

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,48703

COST DIRECTE 136,50721
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,82536

COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,33257

P-79 GD757A15 m Claveguera de tub de formigó de D=30 cm, rejuntat
interiorment amb morter M-10 , solera de 10 cm,
rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó
HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 46,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,550 /R x 18,39000 = 10,11450

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,550 /R x 23,02000 = 12,66100

Subtotal: 22,77550 22,77550

Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,100 /R x 42,27000 = 4,22700

Subtotal: 4,22700 4,22700

Materials

BD757000 m Tub de formigó de diàmetre 30 cm 1,050      x 7,26000 = 7,62300

B07102A0 t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2),
a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0034      x 41,38000 = 0,14069

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

0,1353      x 64,56000 = 8,73497

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,01000 = 0,00101

Subtotal: 16,49967 16,49967

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34163

COST DIRECTE 43,84380
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,19219

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,03599

P-80 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 45
cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols

Rend.: 1,000 51,03 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,1729 /R x 19,03000 = 3,29029

A0121000 h Oficial 1a 0,0865 /R x 21,99000 = 1,90214

A0112000 h Cap de colla 0,0194 /R x 23,29000 = 0,45183

Subtotal: 5,64426 5,64426

Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,0219 /R x 17,28000 = 0,37843

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0645 /R x 41,71000 = 2,69030

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,0439 /R x 1,95000 = 0,08561

Subtotal: 3,15434 3,15434

Materials

BD75U040 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40
cm

1,050      x 9,05000 = 9,50250

B071UC01 m3 Morter M-80 0,003      x 89,99000 = 0,26997

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,440      x 68,25000 = 30,03000

Subtotal: 39,80247 39,80247

COST DIRECTE 48,60107
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,43005

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,03112

P-81 GD78U150 m Canalització amb tub de formigó armat de 100 cm de
diàmetre, classe III segons norma ASTM C-76M,
inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat,
base i reblert fins a mig tub amb formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió,
segons plànols

Rend.: 1,000 331,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 18,39000 = 11,03400

A013U001 h Ajudant 0,600 /R x 19,53000 = 11,71800

A0121000 h Oficial 1a 1,146 /R x 21,99000 = 25,20054

A0112000 h Cap de colla 0,286 /R x 23,29000 = 6,66094

A0150000 h Manobre especialista 0,696 /R x 19,03000 = 13,24488

Subtotal: 67,85836 67,85836

Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,148 /R x 17,28000 = 2,55744

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,296 /R x 1,95000 = 0,57720

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,240 /R x 54,58000 = 13,09920

Subtotal: 16,23384 16,23384

Materials

B0A3UC10 kg Clau acer 0,350      x 1,21000 = 0,42350

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

2,600      x 1,26000 = 3,27600

B0DZA000 l Desencofrant 0,150      x 2,27000 = 0,34050
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B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 10,000      x 0,43000 = 4,30000

BFG1U310 m Tub de formigó armat prefabricat de DN 100 cm,
classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs junta
elastomèrica

1,020      x 95,00000 = 96,90000

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,850      x 68,25000 = 126,26250

Subtotal: 231,50250 231,50250

COST DIRECTE 315,59470
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,77974

COST EXECUCIÓ MATERIAL 331,37444

P-82 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de
diàmetre, classe III segons norma ASTM C-76M,
inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat,
base i reblert fins a mig tub amb formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió,
segons plànols

Rend.: 1,000 726,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,1143 /R x 19,03000 = 21,20513

A013U001 h Ajudant 0,840 /R x 19,53000 = 16,40520

A0140000 h Manobre 0,840 /R x 18,39000 = 15,44760

A0121000 h Oficial 1a 1,6771 /R x 21,99000 = 36,87943

A0112000 h Cap de colla 0,420 /R x 23,29000 = 9,78180

Subtotal: 99,71916 99,71916

Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,5429 /R x 1,95000 = 1,05866

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,2714 /R x 17,28000 = 4,68979

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,3429 /R x 54,58000 = 18,71548

Subtotal: 24,46393 24,46393

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,250      x 2,27000 = 0,56750

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

3,180      x 68,25000 = 217,03500

B0A3UC10 kg Clau acer 0,450      x 1,21000 = 0,54450

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

3,400      x 1,26000 = 4,28400

BFG1U320 m Tub de formigó armat prefabricat de DN 200 cm,
classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs junta
elastomèrica

1,020      x 332,38000 = 339,02760

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 14,000      x 0,43000 = 6,02000

Subtotal: 567,47860 567,47860

COST DIRECTE 691,66169
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 34,58308

COST EXECUCIÓ MATERIAL 726,24477
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P-83 GR341111 m2 Esmena orgànica del sòl amb compost de classe I
d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a
granel, amb una dosi de 25 l/m2, escampat amb
tractor i fresatge de terreny amb tractor

Rend.: 1,000 1,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,001 /R x 21,50000 = 0,02150

Subtotal: 0,02150 0,02150

Maquinària

CR3110E0 h Tractor sobre pneumàtics, amb escampadora de fem 0,001 /R x 33,06000 = 0,03306

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

0,0012 /R x 27,00000 = 0,03240

C1311110 h Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kW 0,0004 /R x 46,24000 = 0,01850

Subtotal: 0,08396 0,08396

Materials

BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat a granel

0,0263      x 40,30000 = 1,05989

Subtotal: 1,05989 1,05989

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00032

COST DIRECTE 1,16567
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05828

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,22396

P-84 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc
d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels
talussos

Rend.: 1,000 2,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0160000 h Peó 0,0123 /R x 18,83000 = 0,23161

A0112000 h Cap de colla 0,0031 /R x 23,29000 = 0,07220

Subtotal: 0,30381 0,30381

Maquinària

CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 0,0123 /R x 50,54000 = 0,62164

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,0123 /R x 47,05000 = 0,57872

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,0246 /R x 51,37000 = 1,26370

Subtotal: 2,46406 2,46406

COST DIRECTE 2,76787
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13839

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,90626
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P-85 GR4A1V02 u Subministrament i plantació de Rosmarinus
afficianales

Rend.: 1,000 7,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,035      x 0,86000 = 0,03010

BR000000 u Altres conceptes 1,000      x 4,69000 = 4,69000

BR821001 u Tutor de senyalització de bambú, de 0.75 m. d'alçària,
i Ø >3 cm, posat en obra

1,000      x 0,01000 = 0,01000

BR4H3433 U ROSMARINUS OFFICINALIS D'ALÇÀRIA DE 20 A
30 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L

1,000      x 1,43000 = 1,43000

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,002      x 6,89000 = 0,01378

BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix.,
de baixa capacitat d'absorció d'aigua, col·locat amb
un mínim de 2 grapes o piquetes.

1,000      x 0,87000 = 0,87000

Subtotal: 7,04388 7,04388

COST DIRECTE 7,04388
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,35219

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,39607

P-86 GR4A1W02 u Subministrament i plantació de Thymus vulgaris de
primera qualitat.

Rend.: 1,000 7,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,002      x 6,89000 = 0,01378

BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix.,
de baixa capacitat d'absorció d'aigua, col·locat amb
un mínim de 2 grapes o piquetes.

1,000      x 0,87000 = 0,87000

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,035      x 0,86000 = 0,03010

BR821001 u Tutor de senyalització de bambú, de 0.75 m. d'alçària,
i Ø >3 cm, posat en obra

1,000      x 0,01000 = 0,01000

BR4J6F33 U THYMUS VULGARIS D'ALÇÀRIA DE 10 A 20 CM,
EN CONTENIDOR D'1,5 L

1,000      x 1,43000 = 1,43000

BR000001 u Altres conceptes 1,000      x 4,89000 = 4,89000

Subtotal: 7,24388 7,24388

COST DIRECTE 7,24388
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,36219

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,60607

P-87 GR66U301 u Subministrament i plantació de ginesta o ginestell de
2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 3 mm, nº ram. 1r terç
inferior mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de
plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió escocell, instal·lació de
protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció
de l'obra

Rend.: 1,000 4,91 €

Unitats Preu Parcial Import
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Materials

BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix.,
de baixa capacitat d'absorció d'aigua, col·locat amb
un mínim de 2 grapes o piquetes.

1,000      x 0,87000 = 0,87000

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,035      x 0,86000 = 0,03010

DR62001 u Plantació manual d'arbres o arbusts presentats en
AF, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs,  regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra.

1,000      x 3,22403 = 3,22403

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,002      x 6,89000 = 0,01378

BR823001 u Protector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb
xarxa de dissuasió i 2 canyes de bambú de 60 cm i Ø
1 cm per a la seva subjecció

1,000      x 0,12000 = 0,12000

BR4A3001 u Subministrament de ginesta o ginestell de 2 sabes, Ø
del coll de l'arrel mímim 3 mm i nº ram. 1r terç inferior
mínim 3, en AF mínim 250 cc

1,000      x 0,42000 = 0,42000

Subtotal: 4,67791 4,67791

COST DIRECTE 4,67791
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,23390

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,91181

P-88 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb
espècies adaptades agroclimàticament a la zona,
inclòs el subministrament de tots els components
necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra

Rend.: 1,000 1,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0018 /R x 23,29000 = 0,04192

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,0091 /R x 21,99000 = 0,20011

Subtotal: 0,24203 0,24203

Maquinària

CR71U010 h Hidrosembradora muntada sobre camió 0,0045 /R x 36,09000 = 0,16241

Subtotal: 0,16241 0,16241

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,018      x 1,01000 = 0,01818

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,020      x 6,62000 = 0,13240

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,032      x 8,03000 = 0,25696

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

0,160      x 0,83000 = 0,13280

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies
herbàcies adaptades agroclimàticament

0,030      x 3,53000 = 0,10590

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,020      x 0,86000 = 0,01720

Subtotal: 0,66344 0,66344



Via orbital Mollerussa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/10/13 Pàg.: 57

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 1,06788
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05339

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,12127

P-89 XPA001 pa Partida alçada pla de control de qualitat a justificar. Rend.: 1,000 322.780,16 €

______________________________________________________________________________________________________________



Via orbital Mollerussa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/10/13 Pàg.: 58

PARTIDES ALÇADES

XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

Rend.: 1,000 228.591,31 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a
despeses d'acció cultural, segons Decret 111/1986

Rend.: 1,000 85.308,71 €

______________________________________________________________________________________________________________



 
 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

ANNEX NÚM. 20  

PRESSUPOST	PEL	CONEIXEMENT	DE	
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