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2. INTRODUCCIÓ 
 
El terme municipal de Canovelles pertany a la comarca del Vallès Oriental, presenta una 
extensió de 6,7 km2 i es troba situat a una altitud de 175 m. 
 
 

 
 

Figura 2.1. Situació de Canovelles dins la comarca del Vallès Oriental. 
 

Està situat a la vall mitjana del riu Congost, riu que fa de límit oriental amb el municipi veí de 
les Franqueses del Vallès. Canovelles confronta al sud i sud-est  amb Granollers, ciutat amb 
la qual forma gairebé un continu urbà per barris com la Barriada Nova. A l’oest i al sud-oest 
el terme limita respectivament amb Lliçà d’Amunt i amb Santa Eulàlia de Ronçana, mentre 
que al nord delimita amb l’Ametlla i les Franqueses del Vallès. 

 El territori de Canovelles és bastant planer i només està accidentat per les elevacions de 
Bellulla a ponent, amb pendent de moderat a suau. Des del punt de vista de l’estructura 
urbana, el municipi de Canovelles està format pel poble de Canovelles, cap del municipi i 
d’origen medieval, el veïnat de Bellulla, de la Serra, de Sanaüja i la Barriada Nova, 
anomenada també Can Xarlet o Canovelles de Baix. 

Aquest darrer nucli de població, la Barriada Nova, aglutina aproximadament el 80% de la 
població del municipi i als anys seixanta va ser el barri d’acolliment de la immigració de la 
resta d’Espanya i actualment de la immigració extracomunitària. L’estructura urbana del 
municipi es centra en un nucli urbà compacte de moderna formació, vàries 
urbanitzacions, zones rurals amb masies aïllades i zona industrial a Can Castells. 
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Figura 2.2. Plànol de situació del carrer Indústria al nucli de la població. 

Actualment a Canovelles hi resideixen 16.009 persones. Fins l’any 1950 el municipi tenia 
631 habitants, però durant la dècada dels anys 60 i 70 la població va augmentar de forma 
considerable a causa del fort creixement del nombre d’immigrants registrat provinent d’altres 
zones de l’estat espanyol, passant dels 3.061 habitants de l’any 1960, als 8.149 de l’any 
1970. 

 

Figura 2.3. Evolució demogràfica de la població en els darrers anys. 
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A partir dels anys 90, Canovelles va començar a rebre immigrants extracomunitaris, que han 
fet créixer el municipi en nombre d’habitants i fins i tot en territori urbanitzat, com en el cas 
de la zona de Can Palots, edificada darrerament. Actualment el nombre d’habitants es troba 
en un punt pràcticament estacionari. 

Es pot accedir-hi en cotxe des de Barcelona per l’Autovia de l’Ametlla (C17) , en direcció 
Puigcerdà. També des de Granollers a través dels ponts que creuen el riu Congost, des de 
l’Ametlla (entrant des de l’autovia de l’Ametlla), o des de Les Franqueses del Vallès. 
 
 

 
 

Figura 2.4. Plànol d’arribada al carrer Indústria (punt B) des de la carretera C-17. 
 
 
També es pot accedir al terme municipal a través de la línia 3 de Rodalies de RENFE 
(Hospitalet de Llobregat-Vic) en la parada de Granollers-Canovelles, amb autobús de la 
companyia Sagalés  des de diverses localitats, des de Granollers en transport interurbà 
(línies 1 i 3). 
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Figura 2.5. Plànol d’arribada al carrer Indústria (punt B) des de l’estació de Rodalies de 
RENFE de Granollers-Canovelles, línia 3 (punt A). 
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3. ANTECEDENTS 
 
En general, s'han seguit els criteris d'urbanització establerts per l'Ajuntament, intentant 
respectar la unitat estètica i funcional amb els carrers de l’entorn. 
 
Altres antecedents utilitzats per a desenvolupar el present projecte són: 
 

- Topografia de l’àmbit del Carrer Indústria. S’ha utilitzat el plànol topogràfic 
digitalitzat a escala 1/1000 amb coordenades UTM. Aquest plànol el va 
proporcionar l’Ajuntament de Canovelles, i ha servit per a completar la topografia 
als punts on ha sigut necessari. 

 
- Topografia vols Institut Cartogràfic de Catalunya. Plànols a escala 1/5000 que 

han servit per completar la topografia i situar les infraestructures de l’entorn. 
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4. ÀMBIT DEL PROJECTE 
 
L’àmbit d’actuació del projecte d’urbanització està delimitat pel carrer Indústria, amb les 
interseccions dels carrers Avenir, Molí de la Sal, Nord, Prat, Sant Jordi, Montcada, Sol i 
Plaça de la Constitució, al terme municipal de Canovelles, essent una superfície d’àmbit 
d’actuació de 9.114,8 m2.  
 
Les principals dimensions del Projecte són: 
 

• Número de vials:            1 
• Amplada de vial variable:           16 - 24 m 
• Longitud de vials:              405,8 m 
• Superfície de vials:           9.114,8 m2 

 
El projecte preveu el disseny i la construcció de totes les xarxes de serveis públics tenint en 
compte la situació actual i futura segons planejament. 
 
En el present projecte es preveuen que tots els serveis circularan per a cadascuna de les 
voreres del carrer Indústria objecte d’estudi. 
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5. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL 
 
5.1. Estat actual del terreny de l’àmbit del projecte 
 
Actualment es pot trobar que el carrer es troba executat, encara que presenta alguns 
problemes de deteriorament a la calçada. Alguns dels problemes que presenta en l’actualitat 
el carrer Indústria són: 
 

� Pavimentació de la calçada malmesa. 
� Variacions en el tipus de paviment de les voreres. 
� Canvis d’amplades de voreres significatius. 
� Variacions en el nombre de carrils per sentit, sense coherència. 
� Emplaçament de contenidors sense continuïtat. 
� Situació de vorades amb guals en zones sense aparcaments o magatzems. 
� No existeix una continuïtat en la alineació de les façanes. 

 
El carrer Indústria té amplades diferents, des de 16,10 m fins a 23,60 m, afegint a més 
l’existència de zones amb places. La calçada també varia, des de 9,70 m fins a 16,50 m. 
 
5.2. Característiques de les xarxes de serveis 
 
Actualment tot l’entorn de l’àmbit d’actuació del present projecte es troba urbanitzat, i per 
aquest motiu trobem xarxes de serveis que arriben al límit del mateix. Per aquesta raó els 
punts de connexió de les diferents xarxes de servei es troben, tal i com es pot apreciar al 
document nº2 del present projecte, als plànols corresponents, a prop de l’àmbit d’actuació.  
 
L’estat actual de les xarxes de serveis és el següent: 
 

-  Xarxa de clavegueram: Actualment existeix una xarxa dins l’àmbit del projecte, que 
transcórrer tot el carrer Indústria amb col·lector de Ø1200 i arriba al carrer Monturiol 
amb el mateix diàmetre. Aquest recull tant les aigües pluvials com les residuals 
(sistema unitari) de tots els carrers transversals i de la pròpia zona de l’àmbit del 
carrer. L’Ajuntament de Canovelles és l’encarregat de la gestió de la xarxa de 
clavegueram. 

 
-  Xarxa d’abastament d’aigua: De la mateixa forma que la majoria dels serveis 

presents a l’àmbit del present projecte, el carrer Indústria presenta en l’actualitat 
xarxa d’abastament d’aigua. La companyia subministradora del servei és SOREA. La 
xarxa d’abastament existent arriba a l’àmbit a través dels carrers Monturiol i St. Jordi 
mitjançant un tub de polietilè (PE) de diàmetre Ø63, a través del carrer Molí de la Sal 
mitjançant un tub de fibrociment (FIB) de diàmetre Ø150, de diàmetre Ø100 del 
carrer Sèquia i diàmetre Ø125 de la Plaça Constitució i a través dels carrers Prat i 
Nord mitjançant un tub de PVC de diàmetre Ø63.  

 
 

- Xarxa d’electricitat: Les línies elèctriques presents a l’àmbit d’actuació són de la 
companyia ESTABANELL ENERGIA. Actualment vàries línies de mitja tensió aèries i 
soterrades, creuen o transcorren pels límits de l’àmbit d’actuació. Aquestes alimenten 
a tres estacions transformadores situades una dins de la Plaça Constitució, fora 
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d’àmbit objecte d’estudi, l’altre al carrer Molí de la Sal, també fora d’àmbit i l’altre al 
mateix carrer Indústria entre el carrer Monturiol i el carrer Molí de la Sal. 

 
Existeix també una xarxa de baixa tensió, que s’alimenta de les estacions 
transformadores esmentades. La xarxa existent subministra l’electricitat a les 
parcel·les actualment edificades més properes a l’àmbit d’actuació.  

 
- Xarxa de telecomunicacions: Existeixen xarxes de telecomunicacions, gestionades 

per TELEFÒNICA i ONO, esteses al llarg de la vorera est del carrer Indústria des del 
carrer Monturiol fins arribar a la Plaça Constitució, i seguint el carrer Diagonal (com 
és el cas de Telefònica) i el carrer Sèquia (en el cas d’ONO). Totes les línies es 
troben soterrades.  

 
- Xarxa de gas: Existeix xarxa de gas a l’àmbit d’actuació, al llarg de tot el carrer 

Indústria per la vorera oest i amb canonada de polietilè (PE) de diàmetre Ø63, 
continuant per carrers propers (Diagonal i Sèquia), tal i com es pot observar a l’annex 
corresponent del present projecte. La companyia que gestiona la xarxa és GAS 
NATURAL. 

 
- Xarxa d’enllumenat: L’enllumenat en aquesta zona és existent. Les línies que 

alimenten els punts de llum són varies i estan alimentades pel Quadre 104, situat al 
mateix carrer Indústria, i porta les línies 5, 6 i 8. L’Ajuntament de Canovelles és 
l’encarregat de la gestió i manteniment d’aquesta xarxa. 

 
En resum, les xarxes existents a l’àmbit d’actuació o a les seves rodalies, són clavegueram 
(unitari), aigua potable, electricitat, telecomunicacions , gas i enllumenat.  
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6. OBJECTE DEL PRESENT PROJECTE 
 
L’objecte del present projecte és la definició de les obres d’urbanització previstes als 
terrenys delimitats dins del carrer Indústria, situat al terme municipal de Canovelles. 
 
Els principals objectius són: 
 

� Corregir dèficits. 
� Donar protagonisme als vianants, creant voreres més amples. 
� Aconseguir una urbanització diferenciadora i coherent. 
� Implementar la xarxa de serveis urbanístics. 
� Criteris de sostenibilitat. 

 
Protagonisme de vianants 

 
� Procurar la continuïtat de fluxos 
� Moderar la velocitat dels vehicles 

 
Urbanització diferenciada i coherent 

 
� Integrar els diferents models d’urbanització  
� Urbanitzar segons els usos existents i futurs 
� Dignificar les zones estèticament malmeses 

 
Implantació de la xarxa de serveis urbanístics 

 
� Implementar totes les xarxes de serveis urbanístics 
� Enllumenat adient per a vianants i vehicles 
� Xarxa d’aigua potable de FD amb diàmetre 150 mm, amb la previsió de la col·locació 

d’hidrants. 
 

Criteris de sostenibilitat 
 

� Estalvi energètic i baixa contaminació 
� Materials de baix impacte ambiental i fàcil manteniment i reposició (excepció de 

PVC) 
� Minimització de la contaminació lumínica 
� Utilització de vegetació autòctona i coherent amb l’existent. 

 
Les obres previstes comprenen les següents actuacions: 
 

- Moviment de terres, explanació i pavimentació dels vials de l’àmbit d’actuació, així 
com totes aquelles unitats complementàries com ara voreres, vorades, incloent 
encreuaments. 

 

- Instal·lació de xarxes de serveis; concretament, instal·lació d’embornals connectades 
a la xarxa de clavegueram existent, abastament d’aigua i reg, xarxa d’electricitat 
(baixa i mitja tensió), telecomunicacions (Telefónica i ONO) i enllumenat públic. 

 
- Demolició, arranjament i/o desviament de totes les preexistències no adequades a 

les noves determinacions. 
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7. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
A continuació es descriu la solució adoptada per a les noves xarxes de serveis i la 
pavimentació dels vials del carrer Indústria, al terme municipal de Canovelles.  
 
7.1. Seccions tipus 
 

� Carrer Indústria. El carrer Indústria presenta una amplada variable de vial de 16m a 
24m, distribuïts de la següent manera: aproximadament de 5m a 7m depenent del 
tram, destinats a la vorera oest, 6m destinats a la calçada (doble sentit de circulació), 
es destinen a la vorera est de 4m a 10m aproximadament depenent del tram i per 
aparcament en cordó a cada costat de la calçada, es destinen en total 3,6m.  
 
Pel que fa els tipus de paviments a les voreres al llarg de tot el carrer, seran lloses de 
40x20cm d’un color ocre i col·locades a trencajunts i la calçada serà de paviment 
bituminós. El carrer disposarà de zones de descans o d’estada on es diferenciarà per 
les lloses de 120x80cm de color vermellós, amb bancs, cadires i alguna balisa de 
senyalització.  
 
El paviment en els passos de vianants serà de llambordes de 20x10cm de color 
vermell i col·locades a espina de peix, combinant a les puntes del pas, lloses de 
40x40cm de color cendra (gris). S’utilitzarà balises de senyalització als passos de 
vianants on no es trobin degudament senyalitzats mitjançant semàfors i es disposarà 
de panot estriat per a invidents davant els passos de vianants. 
 
El tram de carrer on la calçada i la vorera s’han dissenyat en un mateix nivell, la 
pavimentació es diferenciarà mitjançant diferents tipus de lloses; la zona de calçada 
s’ha previst llambordes de formigó de 20x10cm de color vermell i amb la col·locació 
d’espina de peix. La zona de la vorera es mantindrà el paviment de lloses de 
40x20cm de color ocre, col·locada a trencajunts, amb un encintat de diferenciació 
amb la calçada mitjançant peces de 20x10 de color gris. 
 

 
7.2. Vialitat 
 

� Carrer Indústria amb doble sentit de circulació. 
� Possibilitat d’estacionament en cordó a dues bandes al llarg de tot el carrer. 
� Voreres d’amplada variable i suficientment grans per crear zones d’estada. 
� Tram de 30m com a Pas elevat 15cm, davant les places i carrers adjacents. 
� Previsió de carril bici al llarg de tot el carrer. 
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7.3. Pavimentació 
 
Zona de vehicles 

 
Segons l’estudi geotècnic de l’àmbit, els terrenys són catalogats com a sòls ja consolidats pel 
pas de vehicles. Segons la publicació ‘Seccions estructurals de ferms urbans a sectors de 
nova construcció’, es considera que el paviment es correspondria a una esplanada E1 i un 
trànsit V2, on aquest pertany a una afluència de vehicles 50<vp<270, per als trams amb 
circulació només per a vehicles, i C0 per als trams elevats amb pavimentació de llambordes 
segons el “Manual Técnico de Proyectos, Diseño y Usos de les Euroadoquines (MTE-97)” 
 
Zona de vianants 

 
Segons l’estudi geotècnic de l’àmbit i el ‘Manual Técnico de Proyecto, Diseño y Uso de los 
Euroadoquines’, es considera aquesta zona com a esplanada E1 i un trànsit C4. on aquest 
últim correspon a àrees de vianants, carrers residencial, etc. 
 
Determinació i justificació variables de l’esplanada 
 
Al tractar-se d’un carrer consolidat pel pas de trànsit rodat i no presentar cap irregularitat 
rellevant en el ferm actual, es substitueixen els paviments de vials existents per d’altres de 
nous, s’ha considerat una categoria d’esplanada E1 pel càlcul del ferm, tal com recomana la 
instrucció ‘Seccions estructurals de ferms urbans a sectors de nova construcció’. 
 
Pel que fa a la pavimentació de l’àmbit, es pot distingir: 

 
� Paviment Bituminós 

 
Zones de vehicles 
 
A partir de les variables obtingudes, el paquet de ferm necessari en el cas de paviment de 
betum amb les variables de disseny considerades és el següent: 
 

Subbase de tot-ú natural:                   25 cm 
Base de tot-ú artificial:                   20 cm 
Paviment bituminós intermedi AC22 bin B60/70 S:               6 cm 
Paviment bituminós rodolament AC22 surf B60/70 D:               6 cm 

 
Zones de Carril Bici 
 
A partir de les variables obtingudes, el paquet de ferm necessari en el cas de paviment de 
betum amb les variables de disseny considerades és el següent: 
 

• Base de tot-ú artificial:               15 cm 
• Capa de rodolament AC16 surf B60/70 D:   5 cm 

 
En aquest cas, el paviment portarà àrids oxidants que li donarà una pigmentació rogenca. 
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� Paviment de llambordes 
 
Zones de vehicles 
 
 A la zona calçada central a nivell s’ha previst la col·locació de llambordes per al pas de 
vehicles. Les característiques d’aquestes són: 

- Llambordes de formigó 20x10x8 cm model ‘Terana Six’ color vermell col·locació 
espina de peix. 

 
 Als passos de vianants sobre calçada s’ha previst la col·locació de llambordes per al pas 
de vehicles i vianants. Les característiques d’aquestes són: 

- Llambordes de formigó 20x10x8 cm model ‘Rectangular’ color vermell col·locació 
espina de peix. 

 
Segons les variables obtingudes, el paquet de ferm necessari en el cas de paviment de 
llambordes de formigó amb àrid granític per la calçada en el tram a nivell i pas de vianants, 
és la següent (E1, C0): 
 

Base de formigó (HM-20) :                20 cm 
Morter d’assentament:                  3 cm 
Llamborda de formigó:                  8 cm 
 

� Paviment de lloses 
 
Zones de vianants 
 
 La zona de pas de vianants s’ha previst la col·locació de lloses de les següents 
característiques: 

- Paviment de lloses de 40x20x7 cm model ‘Vulcano’ color ocre, col·locació a 
trencajunts, per a les voreres. 

- Paviment de lloses de 120x80x12 cm model ‘Vulcano’ color vermellós, per a les 
zones d’estada. 

- Paviment de lloses de 40x40x8 cm model ‘Vulcano’ color cendra, als passos de 
vianants. 

 
Segons les variables obtingudes, el paquet de ferm necessari en el cas de paviment de 
lloses de formigó amb àrid granític per a la zona de vianants és la següent (E1, C4): 
 

Base de formigó (HM-20):                10 cm 
Morter d’assentament:       3 cm 
Lloses de formigó:                      7 a 12 cm 
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� Voreres de panot 
 

La senyalització per invidents de les zones de passos de vianants és el següent: 
 

Base de formigó de resistència 20 N/mm2 :              10 cm 
Morter d’assentament:       3 cm 
Panot:                     4 cm 

 
Els tipus de panot estriat escollit per aquestes zones són de dimensions 20x20x4 cm. 
 

� Vorades 
 
 La vorada que es col·loca és del tipus T2P i de dimensions 15x25 cm. 
 

Base de formigó (HM-20):                20 cm 
Morter d’assentament:       3 cm 
Vorada tipus T2P:                 15 cm 
 

� Rigoles 
 
La rigola que es disposa serà de peces de formigó de color gris, de 30 cm per  8 cm de gruix, 
adossada a la vorada. 
 

Base de formigó de resistència 20 N/mm2:              20 cm 
Morter d’assentament:       3 cm 
Rigola:                     8 cm 

 
� Gual de vianants i vehicles 

 
 Es col·loca un tipus de gual al llarg de l’àmbit d’actuació per tal d’accedir a la zona de 
nivell i un altre tipus per accedir als garatges dels habitatges: 
 

- Gual per a vehicles model V-13 , color gris. 
- Guals d’accés als pàrkings tipus V-40, color gris. 
- Gual model v-120 per als passos de vianants. 

 
Per aquests casos els gruixos dels elements de fixació són: 
 

Base de formigó (HM-20):                20 cm 
Morter d’assentament:       3 cm 
Guals model v-120, model V-13 o model V-40     segons cas 

 
7.4. Mobiliari urbà 
 
El mobiliari proposat és existent a l’àmbit d’actuació, i només es reubicaran alguns elements. 
 

� Papereres: Es col·locarà papereres al costat del gual de vianants i es reubicaran les 
existents. 

� Marquesina: Al carrer Indústria es tornarà a col·locar la marquesina de la parada 
d’autobús. 
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� Cabina ONCE: Al carrer Indústria es tornarà a col·locar la cabina de la ONCE davant 
el mercat. 

� Cabina Telefònica: Es tornaran a col·locar les cabines Telefònica que es troben al 
carrer Nord i al costat de la Plaça Constitució. 

� Bústia: Es recol·locarà la bústia que actualment es troba situada a la intersecció del 
carrer Indústria amb el carrer de la Sal. 

� Bancs i cadires: Es col·locarà bancs i cadires a les zones d’estada. 
 

7.5. Jardineria 
 

� Arbrat viari: Per tal d’assegurar que l’arbrat viari tindrà espai suficient a les arrels, 
per l’aire i per l’aigua, s’excavarà durant la fase de construcció dels vials un volum de 
terra en funció del port de l’arbre i es substituirà per sorra de riu rentada en cada punt 
on hi hagi d’haver un escocell triangular. 

 
7.6. Serveis 
 
Clavegueram: 
 

� Sistema unitari: Es conserva la xarxa de clavegueram existent unitària a excepció 
de la nova col·locació de tubs d’escomesa per embornals previstos per a la recollida 
de les aigües de pluja. 

 
� Materials: Els materials per als nous col·lectors serà polietilè (PEAD) corrugat de 

doble paret, amb l’objectiu d’evitar possibles problemes d’abrasió. El diàmetre utilitzat 
serà de Ø200 mm. 

� Embornals: S’utilitzaran embornals amb caixes sifòniques i amb reixa ‘Teide’ o 
similar de dimensions 70x30 cm, ubicats a les calçades per captar les aigües 
pluvials. 

 
Abastament d’aigua potable  
 

� Punt de connexió: Es proposa la substitució de les actuals canonades de 
fibrociment, PVC i polietilè de diàmetres 150mm, 125mm, 100mm i 63mm, per una 
de fosa dúctil de diàmetre 150mm a banda i banda del carrer, mantenint els punts de 
connexió des del carrer Narcís Monturiol i a la Plaça Constitució. 

 
� Materials: Les canonades a col·locar seran de fosa dúctil, i les vàlvules seran de 

seccionament i descàrrega. 
 

� Hidrants: Per a complir amb la normativa la xarxa d’aigua disposarà d’hidrants 
d’arqueta de DN 100mm de manera que cap línia de façana estigui a més de 100 m 
de distància de l’hidrant més proper. 

 
Xarxa de reg 
 

� Punt de connexió: El reg de l’arbrat viari de les voreres nord del carrer Indústria 
(tram comprés des de la Plaça Constitució fins carrer St. Jordi) es connectarà al 
quadre existent de la Plaça Constitució, i el reg de l’arbrat viari de la resta del carrer 
es connectarà al quadre existent ubicat a la cruïlla entre carrer Nord i Indústria. Es 
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preveu la sectorització de la xarxa de reg per tal d’evitar consums excessius d’aigua 
en moments puntuals. 

 
� Materials: Les canonades a col·locar seran de polietilè (PE BD), i la clau de pas serà 

de tipus comporta. El reg proposat funciona per degoteig. 
 

Baixa i mitja tensió: 
 

� Punt de connexió: Per al subministrament elèctric es parteix de les estacions 
transformadores existents i ubicades una a la Plaça Constitució, fora d’àmbit, i l’altra 
al mateix carrer Indústria entre els carrers Narcís Monturiol i Molí de la Sal. 

 
� Subministrament BT: El subministrament d’energia de baixa tensió es realitzarà 

amb cable Al 240 18/30 kV des dels diversos centres de transformació, fins les 
diverses escomeses de la urbanització. 

 
� Subministrament MT: S’utilitzaran cables d’alumini tipus d’Al 240 

 
Telecomunicacions: 
 

� Telefònica: Es dotarà al sector d’una xarxa de telecomunicacions totalment 
canalitzada, situada sota les voreres. 

 
� Materials: Es col·locaran conductes de PVC, seguint els criteris de la companyia. 

 
� Tant la xarxa de distribució com la de consum aniran pels tubs Ø63 mm o Ø110 

mm dissenyats. 
 
Enllumenat: 
 

� Distribució: Ateses les característiques dels vials i voreres, i el tipus de llumenera 
utilitzada, es proposa una instal·lació bilateral al portell, amb equidistàncies segons 
l’amplada i les característiques del carrer. Es preveu pel tipus de carrer l’ús de 
columnes cilíndriques de 7 metres d’on pengen dues lluminàries, una a 7m model 
AP-3 de la casa IEP, amb làmpades de 100W de vapor de sodi d’alta pressió (VSAP) 
i l’altra a 4,5m model FO-9 de la casa IEP, amb làmpades de 100W de vapor de sodi 
d’alta pressió (VSAP). L’equip d’encesa està incorporat a la columna. S’ha adoptat 
aquesta alçada per a permetre una equidistància aproximada de 43 metres entre 
punts de llum i una uniformitat al voltant del 0,45. 

 
� Quadre d’enllumenat: Es mantindrà el quadre d’enllumenat públic existent  Quadre 

104 ubicat al mateix carrer Indústria i es tindrà en conta el nou quadre previst en el 
“Projecte d’Urbanització de la Plaça Constitució”.  
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8. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
A continuació es descriu quin és el procés i l’ordre constructiu que cal seguir per tal de dur a 
terme la remodelació del carrer. 
 

� Desviació del trànsit a l’àmbit d’actuació: Les obres de remodelació es realitzaran 
de manera que es proporcionin sempre rutes alternatives pel trànsit rodat que recorre 
habitualment l’àmbit d’actuació. 

 
�  Demolició de paviment actual: La primera actuació a realitzar serà l’aixecament 

dels trams de paviment existents. 
 

� Moviment de terres i demolicions: S’hauran de fer els moviments de terres i 
demolicions necessàries per deixar preparada la plataforma on es recolzaran els 
diferents paquets de ferm previstos en el projecte. En primer lloc es realitzaran els 
desmunts i terraplens i simultàniament es podran compensar terres a judici de la 
direcció d’obres, a la vista dels resultats dels assaigs efectuats. Les condicions que 
han de complir els terraplens, així com el sistema d’execució, s’indiquen 
convenientment al document nº3 d’aquest projecte (Plec de condicions). 

 
� Serveis provisionals: Abans de començar a excavar rases per a la col·locació dels 

nous serveis a l’àmbit de projecte, s’hauran de realitzar les actuacions provisionals 
per tal de no produir talls ni restriccions als habitatges de la zona. 

 
� Nova xarxa de clavegueram: La xarxa de connexió de clavegueram unitari existent 

amb els nous embornals, serà la primera xarxa de serveis a realitzar. 
 

� Resta de serveis: Tan bon punt s’hagi preparat la connexió de la xarxa de 
clavegueram amb els futurs embornals, es podran obrir les rases per instal·lar la 
resta dels serveis que aniran tots soterrats. S’obriran les rases per instal·lar-hi els 
diferents serveis. El reblert amb sorres i material d’aportació arribarà fins al nivell de 
la base o subbase de la pavimentació segons escaigui. Se suprimiran, aprofitant 
l’obertura de rases, tots els trams de les xarxes de serveis a renovar o eliminar, en el 
cas que s’escaigui. 

 
 Les rases de serveis nous contigus s’excavaran en una sola passada per facilitar el 
procés i abaratir costos. 

 
 Les xarxes de serveis projectades són: xarxa d’abastament d’aigua i reg, xarxa 
elèctrica (mitja i baixa tensió), xarxa de telecomunicacions (Telefònica) i xarxa 
d’enllumenat. 

 
− Xarxa d’abastament d’aigua 

La xarxa d’aigua és la més pròxima a les façanes per facilitar la connexió de les 
noves escomeses. 
 
Les rases tipus es poden apreciar als plànols de detalls del document núm. 2 plànols. 
 
Les tapes dels pericons d’aquest servei es fixaran en aquesta fase. 
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− Xarxa de baixa i mitja tensió 

En aquesta fase es podran instal·lar ja la totalitat de les conduccions, reblert de les 
rases, execució de pericons i preparació de tubs per a les conversions 
aèries/soterrades. 
 
Les rases tipus es poden apreciar als plànols de detalls del document núm. 2 plànols. 
 
Les tapes dels diferents pericons dels serveis es fixaran en aquesta fase. 
 

− Xarxa de telecomunicacions 

En aquesta fase es podran instal·lar ja la totalitat de les conduccions, reblert de les 
rases, execució de pericons i preparació de tubs pel soterrament de les línies. 
 
Les rases tipus es poden apreciar als plànols de detalls del document núm. 2 plànols. 
 
Les tapes dels pericons d’aquest servei es fixaran en aquesta fase. 
 

− Xarxa d’enllumenat 

En aquesta fase s’executarà tota la instal·lació de la xarxa excepte la de les 
columnes que es col·locaran després de la pavimentació. 
 
Es podran realitzar les rases tant sota vorera com sota vorada segons el tram, 
col·locació de tubs, cable nu de coure de terra i fer els reblerts tot preparant els punts 
on es col·locaran en una fase posterior els elements d’enllumenat. 

 
� Pavimentació: El primer pas a realitzar és completar l’esplanada sobre la qual 

s’hauran de col·locar les bases dels diferents paviments. La part superior de les 
rases dels serveis ja estarà anivellada des de la fase anterior. Serà necessari doncs 
modificar l’anivellament actual preparant l’esplanada per adaptar el paviment a les 
noves cotes i pendents.  

 
El següent pas a realitzar serà col·locar els diferents elements de confinament, 
vorades, rigoles, etc. 

 
Després de col·locar els diferents elements de confinament es col·locaran els 
diferents tipus de paviments amb les bases corresponents. 

 
El present projecte compleix les actuals normatives i lleis vigents referents a la 
supressió de barreres arquitectòniques. 

 
Senyalització: Tant bon punt estigui acabada la nova pavimentació es col·locarà la 
senyalització corresponent als diferents carrers amb l’objectiu de donar de forma 
ràpida la màxima seguretat possible a la circulació.  
 
Per tal de facilitar la comprensió del funcionament de la via, s’ha previst l’execució de 
senyalització horitzontal, vertical i semafòrica. La senyalització horitzontal estarà 
formada per marques longitudinals, transversals, fletxes, i vàries inscripcions per 
complementar la informació. Pel que fa a la senyalització vertical, s’instal·laran 
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senyals d’advertiment i de reglamentació dins de les quals n’hi hauran de prioritat, de 
prohibició i d’obligació. 
 

� Xarxes de serveis: Totes les xarxes haurien de quedar a punt en aquesta fase per 
funcionar correctament. 

 
 En aquesta fase es col·locaran les columnes i lluminàries de la xarxa d’enllumenat 
públic, una col·locació anterior podria provocar danys a les columnes. 

 
� Detalls: L’últim pas a realitzar serà la realització de tots els detalls per deixar la 

urbanització en estat òptim per al seu funcionament normal. Es col·locaran els 
diferents elements de mobiliari urbà com són les papereres, l’arbrat, marquesina del 
bus, bústia, cabina de l’ONCE, i cabina telefònica. 

 
 Finalment es realitzarà la neteja de l’obra. 
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9. AFECTACIONS 
 
La totalitat dels terrenys afectats per les obres del present projecte són de titularitat pública, 
en concret l’espai ja utilitzat actualment com a vial. 
 
Per aquest motiu no cal preveure cap tipus d’expropiació. Llavors, les afectacions de 
titularitat pública aniran a càrrec de l’ajuntament de Canovelles. 
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10. PRESCRIPCIONS GENERALS 
 
10.1. Plec de condicions 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars és aplicable a cadascun dels conceptes que 
integren les obres. S'inclou com a Document núm. 3 del Projecte. 
 
10.2. Termini d’execució i garantia 
 
Per a la realització de la totalitat de les obres contingudes en aquest projecte, es preveu un 
termini total d'execució de sis (6) mesos, a partir de l'adjudicació de les mateixes. 
 
El termini de garantia de les obres es fixa en 1 any a partir de la data de la seva recepció. 
Aquest període es considera suficient per a poder observar el comportament de les obres i 
poder corregir qualsevol defecte que s’hi pugui detectar. 
 
10.3. Programa de treballs 
 
Constitueix l'annex del Pla d'Obra, estimant-se un termini total per a l'execució de les obres de 
sis (6) mesos. 
 
En la representació gràfica del Pla d'Obra, s'especifiquen els conceptes o parts principals de 
l'obra, estimant-se les duracions previstes per a cada activitat. 
 
10.4. Revisió de preus 
 
En compliment del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre que aprovar el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i la Llei 30/2007 de 30 
d’octubre de 2007 de contractes del Sector Públic dicten la manera de revisar els preus per 
a contractes d’obres amb terminis d’execució superiors als dotze (12) mesos. Com el 
Projecte estudiat en aquest document preveu un termini d’execució de sis (6) mesos, no 
serà necessari establir cap fórmula de revisió de preus. 
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11. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
Conforme al compliment del Capítol II del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, i de l’Ordre Ministerial 
de 1991, es proposa la classificació que haurà de ser exigida als Contractistes que desitgin 
presentar-se a la licitació de les obres del present projecte. 
 
A menys que, segons el que disposa el Reglament General de Contractació, l'Administració 
estableixi en el Plec de Clàusules Administratives Particulars una altra classificació. 
 
D’aquesta manera, la classificació que s’haurà d’exigir a aquestes empreses serà de: 

 
 

Grup Subgrup Categoria 

G 6 f 
 

Figura 11.1. Taula de Classificació principal del Contractista. 
 
 
 

• Grup : 
 
- G: Vials i pistes 

 
• Subgrups: 

 
- G6: Obres vials sense qualificació específica. 
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12. SEGURETAT I SALUT 
 
En compliment del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre ( BOE núm. 256 de 25 d’octubre 
de 1997) s’incorpora al present Projecte l’Estudi de Seguretat i salut de l’obra, estudi que 
ha estat redactat d’acord amb les disposicions vigents. Estudi necessari per dur a bon fi 
l’execució de les obres d’urbanització i complir amb la llei. En aquest estudi s’especifiquen i 
descriuen les mesures de Seguretat i Salut que s’han de prendre en la realització de les 
obres, amb caràcter general i particular. 
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13. MESURES CORRECTORES D’IMPACTE AMBIENTAL 
 
L’annex referent a l’Estudi d’Impacte Ambiental recull tota la documentació relacionada amb 
les evolucions simplificades d’impacte ambiental. Aquí es realitza un primer estudi de les 
característiques de la zona, per poder després identificar i valorar els possibles impactes 
ambientals que pugui ocasionar aquesta remodelació. 
 
Una vegada avaluats els impactes, s’han proposat mesures correctores tant generals com 
específiques, i preventives de Vigilància Ambiental per a la comprovació tant de la 
implantació de les mesures correctores proposades, com de l’eficiència de les mateixes. 
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14. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
El Pla de Control de Qualitat que haurà de ser dut a terme, estableix les unitats sobre les 
quals ha de realitzar-se aquest control, així com el tipus, la freqüència i la quantitat d’assajos 
a realitzar. En l’annex es recullen els controls a realitzar sobre les principals partides que 
conformen el projecte, citant els assajos més representatius en cadascuna d’elles. Aquest 
Pla de Control serà dut a terme per una empresa independent. 
 
Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació de les 
freqüències establertes, així com la realització d’assajos no previstos inicialment a la 
proposta del Pla de Control de Qualitat. 
 
Els Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars solen fixar el límit màxim de l’import de les 
despeses per als assajos i anàlisi d’unitats d’obra i materials per part del Contractista, i 
aquest límit sol ser de l’1% del Pressupost d’Execució Material. 
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15. CARÀCTER D’OBRA COMPLETA 
 
El present projecte es refereix a una obra completa susceptible de ser donada al Servei 
Públic una vegada acabada, reunint els requisits exigits en la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, aprovada pel Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre (Art. 127). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Projecte de remodelació i millora del Carrer Indústria a la localitat de Canovelles 
Memòria 

31 
 

16. PRESSUPOST 
 
16.1. Pressupost general de l’obra 
 
El pressupost de les obres s’ha efectuat tenint en compte els costos de mà d’obra, dels 
materials i de la maquinària, per poder formar els preus de les diverses unitats d’obra, tal i 
com es justifica a l’annex corresponent. 
 
Aplicant aquests preus als amidaments fets a partir dels plànols del projecte, s’ha elaborat el 
pressupost de les obres, el qual s’inclou com a document núm. 4 d’aquest projecte, i del qual 
s’obté el següent resum: 
 
Pressupost d’Execució Material (PEM): 1.067.780,15 € (UN MILIÓ SEIXANTA-SET MIL 
SET-CENTS VUITANTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS). 
 
Aplicant a l’esmentat Pressupost d’Execució Material un Benefici Industrial del 6% i unes 
Despeses Generals del 13%, i després un 21 % d’I.V.A, s’obté el Pressupost d’Execució per 
Contracta, que ascendeix a: 
 
Pressupost d’Execució per Contracte (PEC): 1.537.496,64 € (UN MILIÓ CINC-CENTS 
TRENTA-SET MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE 
CÈNTIMS). 
 
 
16.2. Pressupost per al Coneixement de l’Administració (PCA) 
 
Afegint al valor del Pressupost d’Execució per Contracte els honoraris dels tècnics, resulta el 
següent pressupost, Pressupost per al Coneixement de l’Administració: 
 
Pressupost d’execució per contracte: 1.537.496,64 € 
Honoraris tècnics: 64.600,70 € 
 
Pressupost per al  Coneixement de l’Administració (PCA): 1.602.097,34 € (UN MILIÓ 
SIS-CENTS DOS MIL NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS). 
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17. CONCLUSIONS 
 
Amb tot el que s’ha exposat en aquesta memòria, i amb els documents que constitueixen 
aquest projecte, es considera que s’han definit suficientment les obres a realitzar per tal que 
puguin ser aprovades, contractades i posteriorment executades. 
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18. NORMATIVA APLICABLE AL PROJECTE. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES 
 
La redacció del projecte d’urbanització ha tingut en compte, a més de les que figuren al Plec 
de prescripcions tècniques, les disposicions i normes aconsellables per a obres d’urbanització 
que es relacionen a continuació, a més de material bibliogràfic. 
 
Normativa 6.1.I.C. de ferms flexibles del MOPTMA. 
 
“Seccions estructurals de paviments urbans en sectors de nova construcció” (1990). 
 
“Normas para la redacción de Proyectos de Abastecimientos de Agua y Saneamiento de 
Poblaciones” (MOPU). 
 
“Recomendaciones para la redacción de Proyectos de Saneamiento de la Comarca”. 
 
“Manual Técnico de Proyecto, Diseño y Uso de los Euroadoquines (MTE-97)”.  
 
CTE DB-SI seguretat en cas d’incendi. 
 
Decret 241/1994 de condicionants urbanístics. 
 
“Codi d’accessibilitat de Catalunya”. 
 
Arandes, R. Departament d’Infraestructura del Transport i del Territori. Guia per a la redacció 
de projectes d’Obres Públiques. Octubre 2009. 
 
Sanz, X. (2009). Projecte d’urbanització del carrer Sant Tomàs. Terrassa (Vallès 
Occidental). 
 
Espinet, X. (2012). Projecte de remodelació i millora de l’avinguda Rei en Jaume. Cardedeu 
(Vallès Oriental). 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
Per a la definició completa de les obres a realitzar, s’ha considerat imprescindible disposar 
de les dades topogràfiques de la zona de l’àmbit del present projecte mitjançant plànols 
digitalitzats a escala 1/5.000 com a topografia de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. Aquests 
plànols són procedents de vols sobre la zona àmbit del projecte. Aquests plànols han servit 
per completar la topografia i situar les infraestructures de l’entorn. 
 
A partir de la sol·licitud a l’Ajuntament de la informació de les companyies i en base a la 
topografia a escala 1/5.000 s’han determinant també els serveis urbanístics afectats 
mitjançant la ubicació i classificació de totes les tapes de registre existents, així com la 
ubicació de tanques i murs divisòries de les parcel·les. 
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2. COORDENADES DE LES BASES DE REPLANTEIG  
 
La topografia de tot l’àmbit d’actuació ha estat realitzada a partir de 12 bases de replanteig. 
Les coordenades relatives de les bases són les següents: 
 
 

Bases x y z 
BR-1 440217,0381 4607856,2152 152,10 

BR-2 440219,7586 4607835,1472 152,10 

BR-3 440203,1550 4607815,5590 152,10 

BR-4 440187,8593 4607797,1815 151,85 

BR-5 440194,2340 4607751,5450 151,20 

BR-6 440167,1762 4607724,7994 151,00 

BR-7 440168,0420 4607690,7630 149,80 

BR-8 440148,4978 4607654,8551 149,65 

BR-9 440141,9740 4607588,3955 149,25 

BR-10 440138,4203 4607544,2670 148,60 

BR-11 440113,0869 4607515,3720 148,30 

BR-12 440111,9550 4607471,0850 147,90 
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3. PLÀNOLS 
 
A continuació s’adjunten els plànols topogràfics de detall, on es poden veure les cotes, la 
ubicació de les diferents edificacions i el traçat dels carrers de l’àmbit del projecte entre 
d’altres elements d’interès. També s’hi ha marcat clarament els punts que podran ser 
utilitzats com a bases de replanteig. 
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1. ANTECEDENTS I OBJECTIUS 
 
El present annex té com a objectiu caracteritzar els materials que conformen el carrer 
Indústria al municipi de Canovelles. 
 
Primerament, es va dur a terme un recull de la documentació necessària per poder situar i 
caracteritzar les estructures Geològiques dins les que queda emmarcada la zona d’estudi. 
 
Finalment, mitjançant el mapa geològic comarcal de Catalunya d’escala 1/50.000, de l’IGC, 
full 393 (Vallès Oriental), s’ha completat el reconeixement geològic de la zona amb més 
detall. 
 
Cal destacar que no s’ha realitzat cap tipus d’assaig mecànic ni de campanya geotècnica. 
 
Els objectius del present annex són, principalment, caracteritzar els materials presents a 
l’emplaçament on s’ha de realitzar el projecte d’urbanització. 
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2. MARC GEOLÒGIC 
 
A continuació es presenta el marc geològic, tant a nivell regional com local, dins el qual 
queda emmarcat la zona estudiada. 
 
2.1. Marc Geològic Regional 
 
A nivell regional, l’àrea d’estudi queda englobada dintre de la unitat geològica coneguda com 
la Depressió Prelitoral. 
 
La Depressió Prelitoral està situada entremig de les serralades Prelitoral i Litoral, amb les 
quals limita mitjançant grans falles. Es tracta d’una gran fossa tectònica, que s’estén des de 
prop de Girona fins al Camp de Tarragona. És formada de materials tous, dipositats al final 
del cenozoic. El relleu és molt suau, i rarament s’ultrapassen els 250m d’alçada.  
 
2.2. Marc Geològic Local 
 
Estratigràficament, a la zona d’estudi es poden trobar materials pertanyents al neogen i al 
quaternari.  
 
Com a materials del neogen trobem argiles i gresos arcòsics que passen gradualment a 
argiles grogues i fosques cap al sud. Lateralment passen als conglomerats. Aquestes 
arcoses són el producte de la meteorització, transport i sedimentació del granit de la 
Serralada Prelitoral. Litològicament consisteix en abundants grans de quars, feldspats 
(completament caolinitzats) i en menor proporció miques. La matriu és argilosa caolinítica.  
Presenta intercalacions de nivells conglomeràtics poc desenvolupats, generalment 
lenticulars i amb contacte inferior erosiu. Aquests conglomerats inclouen còdols de roques 
aplítiques i porfíriques units per una matriu arcòsica. 
 
Com a materials del quaternari trobem graves, sorres i llims provinents de terrassa fluvial. 
L’edat d’aquests materials s'atribueix a l’Holocè inferior (veure figura 3.1.). 
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3. MATERIALS A LA ZONA DEL PROJECTE 
 
Com a conseqüència de la bibliografia consultada, es poden establir els materials que 
predominaran dins l’àmbit d’actuació del projecte. 
 
A la zona de Canovelles i els seus voltants, els materials són bàsicament graves, sorres i 
llims de terrassa fluvial del període quaternari. 
 
 

 
 

 

 

 
 

Figura 3.1. Detall de la geologia de la zona d’actuació. Extret del Mapa geològic comarcal de 
Catalunya d’escala 1/50.000, de l’IGC, full 393 (Vallès Oriental). 

 
 
Malgrat tot, cal tenir en compte que no s’ha dut a terme una campanya geotècnica i que, els 
materials que s’associen a l’emplaçament, són fruit de la bibliografia consultada i 
l’experiència de les obres realitzades a les rodalies de la zona on es realitzarà la 
urbanització. 
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4. CARACTERÍSTIQUES GEOTÈCNIQUES DELS MATERIALS 
 
En aquest apartat es donen unes característiques geotècniques previsibles associades als 
materials de la zona de projecte. 
 
Cal tenir en compte que aquestes característiques són les que es preveu que presentin 
materials d’aquesta naturalesa, ja que no s’ha dut a terme una campanya de geotècnia amb 
assaigs de tipus mecànic i de laboratori. 
 
4.1. Excavabilitat 
 
No es preveuen dificultats a l’hora d’executar les excavacions projectades donades les 
característiques dels diferents materials quaternaris. L’excavació podrà ser del tipus manual 
o mecànica mitjançant mètodes convencionals. 
 
4.2. Estabilitat 
 
Quan l’excavació sigui en terrenys amb un contingut considerable en material granular i en 
funció de la profunditat a assolir es recomanen talussos provisionals 1H:1V o bé preveure un 
sistema d’entibació. 
 
Per materials mes cohesius es podran executar talussos temporals mes verticals. 
 
La presència d’aigua en el terreny poden fer variar notablement aquests valors. 
 
Durant l’execució de les obres caldrà anar comprovant la presencia dels diferents materials i 
la seva estabilitat. 
 
4.3. Aprofitament dels materials 
 
De cara a l’aprofitament i reutilització dels materials, es tindran que realitzar assaigs 
específics en el laboratori per a la seva posterior classificació segons el PG-3/75 modificada 
per la O.C. 326/00. 
 
4.4. Nivell freàtic 
 
Un cop iniciades les obres, es tindrà que fer un seguiment acurat per tal de detectar 
possibles fluxos d’aigua. 
 
Cal tenir en compte, un cop més, que no s’ha dut a terme una campanya geotècnica i que, 
els materials que s’associen a l’emplaçament, són fruit de la bibliografia consultada de la 
zona de projecte. 
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5. CONCLUSIONS 
 
Amb tot el que s’ha exposat i comentat, es pot concloure el present annex geològic i 
geotècnic considerant que el material a la zona de les obres projectades estarà composat 
bàsicament per graves, sorres i llims. 
 
No es preveuen dificultats a l’hora d’executar les excavacions projectades donades les 
característiques dels diferents materials quaternaris. L’excavació podrà ser del tipus manual 
o mecànica mitjançant mètodes convencionals. 
 
Quan l’excavació sigui en terrenys amb un contingut considerable en material granular i en 
funció de la profunditat a assolir es recomanen talussos provisionals 1H:1V o bé preveure un 
sistema d’entibació. 
 
Per materials mes cohesius es podran executar talussos temporals mes verticals. 
 
Tot i això cal tenir en compte que la presència d’aigua en el terreny poden fer variar 
notablement aquests valors. 
 
Durant l’execució de les obres caldrà anar comprovant la presència dels diferents materials i 
la seva estabilitat. 
 
De cara a l’aprofitament i reutilització dels materials, es tindran que realitzar assaigs 
específics en el laboratori per a la seva posterior classificació segons el PG-3/75 modificada 
por la O.C. 326/00. 
 
Per tractar-se d’una zona ja urbanitzada, no es descarta la presencia de forma localitzada de 
materials d’origen antròpic. Si es donés el cas, es recomana que aquests reblerts siguin 
substituïts per material d’aportació. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
El projecte contempla diversos tipus de ferm, cadascun dels quals ha de ser dimensionat 
seguint les indicacions corresponents. 
 
L’objectiu és dimensionar els gruixos de cadascun dels paviments superficials depenent del 
tipus de trànsit calculat i de la qualitat de l’esplanada. 
 
Es definiran també les bases necessàries per executar correctament altres elements de 
pavimentació com per exemple vorades. 
 
Per al dimensionat de la secció del paviment bituminós s'ha utilitzat la norma 6.1.I.C. de ferms 
flexibles del MOPTMA i seguit les recomanacions de la publicació ‘Seccions estructurals de 
ferms urbans a sectors de nova construcció’, ja que aquesta assegura que els paviments no 
es veuran malmesos pel pas de vehicles per a construcció de nous habitatges. 
 
Les seccions tipus dels paviments de formigó i llambordes han estat determinades seguint les 
prescripcions marcades per la publicació ‘Manual Técnico de Proyecto, Diseño y Uso de los 
Euroadoquines’. També s’han seguit les indicacions del ‘Manual de paviments de formigó per 
a vies urbanes i rurals’. 
 
Els materials de pavimentació han estat escollits atesa la seva qualitat i facilitat de reposició: 
 

• Zones de vianants i pas de serveis: S’executen paviments prefabricats de formigó, que 
permeten fer tasques de reparació de possibles avaries en els serveis sense haver de 
fer grans inversions, a més no deixen senyals visibles d’aquests treballs.  

 
Aquestes peces resisteixen sense problemes eventuals passos de vehicles. Amb un 
dimensionat correcte inclús poden suportar el pas de vehicles de forma habitual. Les 
seccions tipus dels paviments de peces prefabricades de formigó han estat 
determinades seguint les prescripcions marcades pel “Manual Técnico de Proyecto, 
Diseño y Uso de los Euroadoquines (MTE-97)”. També s’han seguit les indicacions 
dels diversos fabricants de paviments de peces de formigó. 
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2. DETERMINACIÓ DE LES VARIABLES DE DISSENY 
 
Per a la determinació de la secció de ferm, s'han considerat dues variables fonamentals: el 
trànsit i l'esplanada. Amb aquests valors es dimensionaran els paquets de ferm que 
apareixen al projecte. 
 
 
2.1. Determinació i justificació de les variables de Trànsit 
 
La secció del paviment a dimensionar dependrà del nombre de vehicles pesats que circulin per 
la nova urbanització. S’han realitzat dues hipòtesis segons el tram considerat: 
 

• Trams amb permissió de vehicles. 
- Paviment bituminós. 
 

• Trams reservats als vianants. 
- Paviments de lloses. 

 

2.1.1. Trànsit de disseny zona de vehicles 
 
Per dimensionar el paquet de ferm necessari s’ha de calcular el trànsit de disseny. El trànsit de 
disseny és la previsió diària de vehicles pesats.  
Així, s’han realitzat dues hipòtesis segons els tram considerats: 
 

• Trams elevats amb permissió de vehicles.  
- Paviment de llambordes 20x10x8 cm. 

• Tram de circulació només per a vehicles. 
- Paviment bituminós. 

 
Segons la publicació ‘Seccions estructurals de ferms urbans a sectors de nova construcció’, 
es considera que el paviment es correspondria a una esplanada E1 i un trànsit V2, on aquest 
correspon a una afluència de vehicles 50<vp<270, per als trams amb circulació només per a 
vehicles, i C0 per als trams elevats amb pavimentació de llambordes segons el “Manual 
Técnico de Proyectos, Diseño y Usos de les Euroadoquines (MTE-97)” 

 

 

Figura 2.1. Taula amb tipus de vials. 
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Figura 2.2. Taula amb categories de trànsit pesat tipus T3 i T4. 

 

2.1.2. Trànsit de disseny zona vianants 
 
Per aquesta zona s’han realitzat dues hipòtesis segons el tram considerat: 

 
• Trams reservats als vianants. 

 
- Paviments de lloses 20x40x7cm. 

 
• Trams reservats al pas de bicicletes (Carril Bici). 

 
- Paviments bituminós. 

 
 

Pel que fa als trams reservats a vianants i segons l’estudi geotècnic de l’àmbit i el ‘Manual 
Técnico de Proyecto, Diseño y Uso de los Euroadoquines’, es considera un trànsit C4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.2. Taula amb tipus de categoria de trànsit. 
 
 
2.2. Determinació i justificació de les variables de l’Esplanada 
 
L’esplanada és la base del terreny natural sobre la qual col·locarem els diferents paquets que 
formen la secció estructural. En funció de la seva capacitat portant pot ser: E1, E2 o E3. 
 
Així, el tipus d’esplanada dependrà de la qualitat del sòl de l’emplaçament. A partir de l’estudi 
geològic i geotècnic incorporat al present projecte a l’annex 2, podrem saber el tipus de  
terreny de la zona d’estudi. 
 
Al tractar-se d’un carrer consolidat pel pas de trànsit rodat i no presentar cap irregularitat 
rellevant en el ferm actual, es substitueixen els paviments de vials existents per d’altres de 
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nous, s’ha considerat una categoria d’esplanada E1 pel càlcul del ferm, tal com recomana la 
instrucció ‘Seccions estructurals de ferms urbans a sectors de nova construcció’. 
 
Tot i així, s’haurien de comprovar les característiques dels materials que formen el subsòl en 
fase d’obra, realitzar assajos geotècnics per tal de comprovar el tipus d’esplanada. 
 

 

 
 

Figura 2.3. Taula amb tipus d’esplanada. 
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3. DETERMINACIÓ DE LA SECCIÓ DE FERM 
 
3.1. Paviment bituminós 
 
3.1.1. Calçada 
 
El paquet de ferm necessari per a les variables de trànsit (V2) i qualitat de l’esplanada (E1) 
que s’ha obtingut és el següent, 2AB1, detallat a continuació: 
 

• Subbase de tot-ú natural      25 cm 
• Base de tot-ú artificial       20 cm 
• Paviment bituminós intermedi AC22 bin B60/70 S     6 cm 
• Paviment bituminós rodolada AC22 surf B60/70 D     6 cm 

 
Entre la base de tot-ú i la primera capa de betum es realitzarà un reg d’imprimació (1,5 kg/m2), 
i entre la capa intermitja AC22 bin S i la de rodolament és disposarà un reg d’adherència (1,5 
kg/m2). 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 3.1. Taula de tipus de mescla a utilitzar en funció del tipus i espessor de la capa. 
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Figura 3.2. Taula amb tipus de lligant hidrocarbonat a utilitzar en capes de rodolada i següent. 
 

 

 

                                                Càlida   Mitja  Temperada 
 

Figura 3.3. Mapa de zones estivals. 
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Figura 3.4. Taula de seccions estructurals de ferms per a nous sectors urbans. 
 

3.1.2. Carril bici 
 
El paquet de ferm necessari és el següent: 

 
• Base de tot-ú artificial:                15 cm 
• Capa de rodolada AC16 surf B60/70 D:                5 cm 
•  

El betum es col·locarà sobre un reg d’ emprimació. 
 

3.2. Paviment de llambordes i lloses 
 
3.2.1. Calçada de llambordes 
 
A partir de les variables obtingudes (E1, C0), el paquet de ferm necessari en el cas de 
paviment de llambordes amb les variables de disseny considerades és el següent: 
 

• Base de formigó (HM-20) :                 20 cm 
• Morter d’ assentament                 3-5 cm 
• Llamborda de formigó:                   8 cm 

 
Els tipus de llambordes escollides per aquestes zones són : 

- A la zona central on la calçada és a nivell: Llambordes de formigó 20x10x8 cm model 
‘Terana Six’ color vermell col·locació espina de peix. 

- Als passos de vianants sobre calçada s’ha previst la col·locació de: Llambordes de 
formigó 20x10x8 cm model ‘Rectangular’ color vermell col·locació espina de peix. 
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3.2.2. Voreres de lloses 
 
Segons les variables obtingudes, el paquet de ferm necessari en el cas de paviment de 
lloses de formigó amb àrid granític per a la zona de vianants és la següent (E1, C4): 
 

• Base de formigó (HM-20):                10 cm 
• Morter d’ assentament:                            3 cm 
• Lloses de formigó:                       7–12 cm 

 
Els tipus de lloses escollides per aquestes zones són:  

- Per a les voreres: Paviment de lloses de 40x20x7 cm model ‘Vulcano’ color ocre 
col·locació a trencajunts. 

- Per a les zones d’estada: Paviment de lloses de 120x80x12 cm model ‘Vulcano’ color 
vermellós. 

- Als passos de vianants: Lloses de 40x40x8 cm model ‘Vulcano’ color cendra. 
 
3.2.3.  Voreres de panot 
 
Segons les variables obtingudes (E1, C4), el dimensionat necessari en el cas de paviment de 
panot per a la senyalització per invidents de les zones de passos de vianants és el següent: 
 

• Base de formigó de resistència 20 N/mm2 :              10 cm 
• Morter d’assentament:                   3 cm 
• Panot:                     4 cm 

 
Els tipus de panot estriat escollit per aquestes zones són de dimensions 20x20x4 cm. 
 
 
3.3. Vorades 
 
La vorada que es col·loca és de peces prefabricades de formigó de tipus T2P de color gris, 
amb les variables de trànsit següents: 
 

• Base de formigó (HM-20):                20 cm 
• Morter d’assentament:                   3 cm 
• Vorada tipus T2P:                 25 cm 

 
 
3.4. Rigoles 
 
La rigola que es disposa serà de peces de formigó de color gris, de 30 cm per 8 cm de gruix, 
adossada a la vorada. 
 

• Base de formigó de resistència 20 N/mm2:              20 cm 
• Morter d’assentament:                   3 cm 
• Rigola:                     8 cm 
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3.5. Encintats 
 
Els encintats que es disposaran al llarg del carrer Indústria seran llambordes de diferents 
tipus segons la seva ubicació com es pot observar en el plànol corresponent. Amb mateixes 
variables de trànsit que en els casos de pavimentació de llambordes (trànsit C0 i esplanada 
E1), resulta un paquet de ferm necessari de: 
 

• Base de formigó HM-20:                 20 cm 
• Capa de morter d’assentament:                  3 cm 
• Llambordes:               7 o 8 cm 

 
Els tipus d’encintats escollits són els següents: 
 

- Pel pas de vianants: Encintat de 20x10x8cm model ‘Rectangular’ color vermell. 
- Als entroncaments de carrers, al carril Bici, al panot estriat: Encintat de 20x10x8 cm 

model ‘Terana ‘8’ color ocre. 
- A la zona a nivell: Encintat de 20x10x8 cm model ‘Terana ‘8’ color gris. 
- Als límits de l’àmbit: Encintat de 40x20x7 cm model ‘Vulcano’ color cendra. 
- Als passos de vianants: paviment de lloses de formigó 40x40x8cm model ‘Llosa Gris’, 

color gris. 
- Pels escocells de forma triangular: Encintat de 10,4x17,3x7 cm model ‘Original 

Terana’. 
 
 
3.6. Guals de vianants i de vehicles 
 
Es col·loquen tres tipus de guals al llarg de l’àmbit d’actuació: 
 
Gual per a l’accés de vehicles als garatges model V-40, on el gual es col·loca a la vorera amb 
peces laterals que adapten el pendent del gual al nivell de la vorera. 
 
Gual per a vehicles d’accés als passos a nivell model V-13, en les interseccions entre dos 
carrers on el gual es col·loca en la calçada i on les vorades adapten el pendent del gual al 
nivell de la vorera. 
 
Gual model v-120 per als passos de vianants a les cruïlles del carrer Indústria amb els 
carrers Molí de la Sal, del Nord i Sant Jordi. 
 
Guals per al passos de vianants als dos extrems del carrer Indústria. 

 
 

Per aquests tres casos primers, els gruixos dels elements de fixació són: 
 

• Base de formigó (HM-20):       20 cm 
• Morter d’assentament:          3 cm 
• Guals model v-120, model V-13 o model V-40 segons cada cas 
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4. INDICACIONS CONSTRUCTIVES 
 
Com a pas previ a l’execució del paviment cal realitzar una excavació en caixa entre els 
límits del carrer d’una profunditat tal que permeti donar a la secció de cada carrer els 
pendents transversals fixats en cada cas.  
 
Les voreres presentaran un pendent transversal del 2% evacuant les aigües cap a la calçada. 
El motiu d’aquest pendent és assegurar l’evacuació de les aigües pluvials evitant que entrin a 
les parcel·les i complir amb els criteris d’accessibilitat que exigeix com a màxim un 2% de 
pendent transversal per no dificultar la circulació de vianants. 
 
La calçada tindrà bombament del 2% per conduir les aigües pluvials cap als embornals. 
 
Fetes aquestes consideracions es procedeix a la descripció del procés constructiu del 
paviment. 
 
Preparada la caixa per a la pavimentació, es col·locaran seguidament les vorades i rigoles que 
realitzaran les tasques de confinament i tots els elements interiors, com poden ser tapes de 
registre, fanals, etc. Aquests elements han de ser solidaris amb el terreny, i van fixats amb 
formigó.  
 
Posteriorment es col·locarà el paviment bituminós de la calçada, i el paviment de lloses i 
llambordes de les diferents voreres i zona de calçada, segons característiques en quan a 
colors i gruixos. 
 
 
4.1. Paviment bituminós 
 
El paviment de la calçada es realitzarà per capes. Entre la capa base de tot-ú artificial i la 
capa de betum intermitja AC22 bin S s’hi realitzarà un reg d’imprimació per assegurar una 
bona adherència entre el tot-ú i el betum. De la mateixa forma, es realitzarà un reg 
d’adherència entre les dues capes de betum (AC22 bin S i AC22 surf D) per assegurar 
també l’adherència entre ambdues capes citades. 
 
El procés d’elaboració i compactació és l’habitual per aquests casos. La vida útil prevista per a 
aquest paviment és de 20 anys. 
 
 
4.2. Paviment de peces: llambordes i lloses 
 
La durabilitat dels paviments de lloses i llambordes depèn en gran manera del procediment 
seguit en la fase de construcció. Per aquest motiu s’exposa a continuació tota una sèrie 
d’indicacions que cal seguir en obra per tal d’aconseguir un paviment amb una llarga vida 
útil. 
 
La capa d’assentament de sorra s’ha d’estendre amb un gruix uniforme de 5 cm, anivellant 
la superfície amb un regle. No s’ha de compactar. 
 
Les llambordes s’han de col·locar directament sobre la capa de sorra d’assentament, 
seguint la seqüència formal marcada al projecte executiu. Les zones de contacte amb 
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elements interiors o vorades de confinament es resoldran tallant les peces de manera que 
no quedin separacions de més de 5 mm, o bé omplint els buits amb morter. 
Un cop col·locats, les llambordes han de ser vibrades amb una piconadora per aconseguir 
que aquesta rebli completament els junts. 
 
Es traurà la sorra sobrant escombrant el paviment, sempre en sec i amb raspall, i a 
continuació es podrà obrir al trànsit. 
 
Finalment la següent taula recull els requisits a acomplir per les sorres de base i de segellat. 
 
Propietats segons  Norma 

UNE 7050 
Capa de sorra Sorra de segellat 

Mides en mm % que passa % que passa 
10 100 100 
5,00 50–85 100 
2,50 10–50 100 
1,25 0–5 90–100 
0,630 –  60–90 
0,315 – 30–60 
0,160 – 15–30 
0,080 – 5–10 

 
Figura 4.1. Taula amb els requisits a acomplir per les sorres de base i de segellat. 

 
 
Es col·locaran segellats per protegir al paviment de la penetració de taques, això resulta molt 
útil als voltants de contenidors de brossa i restaurants de menjar ràpid, entre altres. També, 
ajuden a mantenir la sorra a les juntes en cas que existeixin fluxos d’aigua a alta velocitat. 
 
El segellador a utilitzar serà acrílic, les característiques que reportarà sobre el paviment de 
llambordes són les següents: 
 

• Acabat brillant. 
• Intensifica el color. 
• Estabilitza la sorra de segellat. 
• Resisteix radiacions UV. 
• Pot ser recobert. 
• És difícil de treure. 

 
 
4.3. Transició de paviments al mateix nivell 
 
Es col·locaran els encintats de confinament especificats anteriorment de peces al llarg de tot 
el límit de l’àmbit del projecte i en els canvis de paviments. Els tipus d’encintats i la seva 
ubicació, es poden apreciar als plànols corresponents al document nº2. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
Al tractar-se d’un projecte en una zona consolidada, la majoria de serveis són presents dins 
l’àmbit d’actuació. 
 
El coneixement del traçat de tots els serveis com: abastament d’aigua, electricitat (baixa i 
mitja tensió), telefonia i gas ha estat possible mitjançant la informació facilitada per 
l’ajuntament de Canovelles de les Companyies subministradores de serveis. 
 
La resta de serveis: clavegueram i enllumenat públic exterior són de titularitat municipal i la 
informació també ha estat facilitada per l’Ajuntament de Canovelles. 
 
Al punt 4 del present annex, es presenten els plànols informatius recopilats de les xarxes de 
serveis amb la informació facilitada per l’ajuntament de Canovelles de les Companyies.  
 
Amb l’anàlisi d’aquesta informació s’han realitzat propostes d’estesa de noves línies que 
completin i soterrin els serveis existents. La situació en planta de cadascun dels serveis 
queda reflectida en el document nº2 d’aquest projecte, Plànols. 
 
Els serveis de que disposa la zona actualment són: Telefonia, xarxa elèctrica, xarxa 
d’enllumenat, xarxa d’aigua potable, xarxa de gas i xarxa de clavegueram. 
 
Una vegada adjudicada l’obra, el contractista haurà de treballar amb els plànols informatius 
actualitzats recopilats sobre el traçat de les diferents xarxes que transcorren per l’àmbit 
d’actuació, i durà a terme segons les previsions del projecte i les instruccions de la Direcció 
d’Obra, les cales necessàries per concretar la posició real en planta i perfil de cadascun dels 
serveis afectats, evitant d’aquesta manera les afeccions als mateixos i permetent definir les 
actuacions necessàries en cas de detectar interferències amb el projecte. 
 
Tot seguit es descriu la situació actual de cadascun dels serveis a la zona de la Plaça de la 
Constitució i al carrer Indústria, pertanyent al terme municipal de Canovelles. 
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2. SITUACIÓ ACTUAL DELS SERVEIS 
 
L’objectiu del present punt és permetre conèixer les relacions establertes amb les diferents 
companyies subministradores de serveis. 
 
2.1. Xarxa d’abastament d’aigua potable 
 
 Companyia subministradora del servei: SOREA 
  
 Servei: 

Plaça Constitució 
- El ramals principals de la xarxa d’abastament d’aigua més propers 

a la zona d’actuació són un tub de fibrociment de DN 100mm i 
125mm que transcorren pel carrer Indústria fins arribar a la Plaça 
Constitució i un tub de polietilè de DN 63mm que transcorre pel 
carrer Sant Eudald. 

Carrer Indústria 
- La xarxa d’abastament existent es troba al llarg de tot el carrer 

Indústria, a banda i banda del carrer, des del carrer Narcís 
Monturiol fins a la Plaça Constitució. 

- Els materials de la xarxa actual són variats: fibrociment, polietilè i 
PVC. 

- Els diàmetres de les diferents canonades també són varis: Ø63, 
Ø100, Ø125 i Ø150. 

 
2.2. Xarxa de reg 
 
 Companyia subministradora del servei: Ajuntament de Canovelles. 
  
 Servei: 

- La xarxa de reg existent es troba al llarg de tot el carrer Indústria, a 
banda i banda del carrer, des del carrer Narcís Monturiol fins a la 
Plaça Constitució. 

- Els materials de la xarxa actual són de PE BD. 
 

Els diàmetres dels tubs són de Ø16 i Ø25mm. 
 
 
2.3. Xarxa unitària de clavegueram 
 

Companyia subministradora del servei: Ajuntament de Canovelles 
  
 Servei: 

Plaça Constitució 
- Sistema unitari de recollida d’aigües pluvials tant de dins de l’àmbit 

del projecte com les zones properes mitjançant embornals tipus 
‘Teide’ de la casa Fàbregas o similar. Els col·lectors principals es 
situen al carrer Indústria, els quals recullen tant les aigües pluvials 
com residuals de la zona. (són col·lectors de DN 600 mm). 
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Carrer Indústria 
- Sistema unitari de recollida d’aigües pluvials i residuals tant de 

dins de l’àmbit del projecte com les zones properes mitjançant 
embornals. El col·lector principal existent transcorre al llarg del 
carrer Indústria, el qual recull tant les aigües pluvials com residuals 
de la zona. 

 
 
2.4. Xarxa de mitja i baixa tensió 
 

Companyia subministradora del servei: ESTABANELL ENERGIA 
  
 Servei: 

Plaça Constitució 
- La xarxa elèctrica de la Plaça de la Constitució inclou una estació 

transformadora de les quals surten les línies de mitja i baixa tensió 
que subministren a les parcel·les més properes.  

- La distribució de la baixa tensió es fa amb cablejat soterrat. 
Carrer Indústria 

- La xarxa elèctrica del carrer Indústria inclou dues estacions 
transformadores de les que surten les línies de baixa i mitja tensió 
que subministren a les parcel·les més properes. El 
subministrament elèctric a aquestes estacions es fa mitjançant 
cablejat soterrat de mitja tensió. 

- La distribució de la baixa tensió es fa segons cas, amb cablejat 
aeri sostingut a les façanes (o mitjançant pal en el cas de la caseta 
de la ONCE) i soterrat, sota la vorera. 

 
 
2.5. Xarxa de telecomunicacions 
 
2.5.1. Telefònica 
 
 Companyia subministradora del servei: TELEFÓNICA 
  
 Servei: 

Plaça Constitució 
- La xarxa telefònica existent a la Plaça Constitució s’estructura a 

partir d’una línia soterrada que arriba de la vorera est del carrer 
Indústria, unint-se dins l’àmbit amb la línia del carrer Diagonal. 

- Les dues línies que venen dels dos carrers trobant-se a la Plaça 
Constitució, estan formades per 8 conductes soterrats de PVC de 
110 mm. 

 
Carrer Indústria 

- La xarxa telefònica existent al carrer Indústria s’estructura a partir 
d’una línia soterrada que arriba a la vorera est pel carrer Narcís 
Monturiol fins arribar a la Plaça Constitució, desviant-se pel carrer 
Diagonal. 
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- La línia està formada per 8 conductes soterrats de PVC de 110 
mm. 

 
2.5.2. ONO 
 
 Companyia subministradora del servei: ONO 
  
 Servei: 

Plaça Constitució 
- La xarxa de telecomunicacions d’ONO arriba a l’àmbit d’actuació 

per la vorera est del carrer Indústria, desviant-se pel carrer Sèquia.  
- La xarxa està formada per 6 conductes soterrats de 110 mm. 

Carrer Indústria 
- La xarxa de telecomunicacions d’ONO arriba a l’àmbit d’actuació 

per la vorera est del carrer Indústria, des del carrer Narcís 
Monturiol fins la Plaça Constitució, desviant-se pel carrer Sèquia.  

- La xarxa està formada per 6 conductes soterrats de 110 mm. 
 

2.6. Xarxa d’enllumenat públic exterior 
 

Companyia subministradora del servei: Ajuntament de Canovelles 
  
 Servei. 

- L’enllumenat a l’àmbit d’actuació està format per columnes de 
dues lluminàries a diferent alçada. 

- Dins l’àmbit d’actuació la instal·lació existent és soterrada. 
 
2.7. Xarxa de gas 
 

Companyia subministradora del servei: Gas Natural, S.A. 
  
 Servei: 

Plaça Constitució 
- La xarxa està formada de canalitzacions soterrades de polietilè de 

63mm. 
- La xarxa arriba del carrer Indústria per la vorera oest i es bifurca al 

límit de l’àmbit d’actuació per donar subministrament al carrer 
Sèquia i el carrer Diagonal, travessant pel carrer Sant Eudald. 

 
Carrer Indústria 

- La xarxa està formada de canalitzacions soterrades de polietilè de 
63mm que passen principalment per la vorera oest del carrer 
Indústria. 

- La xarxa arriba del carrer Narcís Monturiol a la vorera oest, donant 
subministrament segons el tram, a les parcel·les de la vorera est i 
així arribant a la Plaça Constitució on es bifurca al límit de l’àmbit 
d’actuació per donar subministrament al carrer Sèquia i el carrer 
Diagonal, travessant pel carrer Sant Eudald. 
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3. COL·LOCACIÓ I COMPATIBILITZACIÓ DELS DIFERENTS SERVEIS 
 
L’objectiu d’aquest punt és definir la col·locació de les diferents xarxes noves de serveis 
soterrades: 
 

• La separació mínima entre la línia de façana i l’inici de la rasa de qualsevol dels 
serveis serà de 30 cm per possibilitar la col·locació d’escomeses i derivacions 
particulars, per assegurar una mínima accessibilitat als veïns i per seguretat.  

 
• A continuació s’exposen distàncies mínimes, en qualsevol direcció, entre 

diferents serveis: 
 

- Cables baixa tensió i telecomunicacions: 20 cm. 
- Cables de baixa tensió i d’altres cables d’alta tensió: 25 cm. 
- Cables de baixa tensió amb d‘altres cables de baixa tensió: 10 cm. 
- Cables baixa tensió i enllumenat públic: 20 cm. 
- Cables baixa tensió i xarxa aigua potable: 20 cm. 

 
• Les xarxes d’aigua potable tindran rases de 40 cm d’amplada com a mínim, 

sense que cap servei hi pugui entrar a no ser que les profunditats siguin el 
suficientment diferents. 

 
• Les xarxes de clavegueram i d’aigües potables és convenient que siguin els 

serveis situats a major profunditat per tal d’evitar, en cas de possibles pèrdues 
afectacions per humitat als altres serveis. Degut a les característiques especials 
dels carrers on s’actua s’han pres les següents mesures: 

 
- El clavegueram anirà pel centre del vial separat de la resta de serveis per 

tal de no afectar-los en cas de possibles pèrdues.  
- La xarxa d’abastament d’aigua potable anirà a nivell inferior que la baixa 

tensió i en tot moment s’intentarà allunyar la instal·lació d’abastament 
d’aigües amb la xarxa de mitja i baixa tensió. 

 
• La línia d’alimentació de l’enllumenat anirà en un tub de PVC. Es col·locarà un 

segon tub de PVC buit per possibles reparacions sota vials (En cas de dues línies 
paral·leles no caldrà disposar de tub de reserva). La xarxa de terra de 
l’enllumenat consta d’un cable únic de 35 mm2 que discorre de forma paral·lela a 
la xarxa d’alimentació de l’enllumenat. Aquest cable anirà per sota del fonament 
de la vorera per que així estigui en contacte amb el terreny. 

 
 

� Les característiques a complir per cada una de les xarxes de serveis i la relació entre 
les diferents xarxes de serveis queden reflectides a les següents taules. 
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Figura 3.1. i figura 3.2. (següent pàgina) Característiques de les diferents xarxes de serveis. 

Serveis 
Situaci
ó 

Diàmet
res 

Nº 
Elem
ents 

Tub 
rese
rva 

Formig
onat 

Ampl
ada 

Fondària 
Separaci
ó 

AIGUA 

Vorera 

≥ 150 
mm 

1 
Cano
nada 

- No 
0,50 
m 

1,00 m 

0,30 m 

< 150 
mm 

1 
Cano
nada 

- No 
0,40 
m 

Calçad
a 

≥ 150 
mm 

1 
Cano
nada 

- Sí 
0,50 
m 

1,20 m 
< 150 
mm 

1 
Cano
nada 

- Sí 
0,40 
m 

BAIXA 
TENSIÓ 

Vorera  

- / 225 1 Circuit - No 
0,40 
m Cable: 

0,60 m 
Entubat: 
0,60 m 

Cable: 
0,20 m 
Entubat: 
Mínima  - / 225 2 

Circuit
s 

- No 
0,50 
m 

Calçad
a 

225 1 
Circuit 
+ tub 

1 Sí 
0,60 
m 

Cable: No 
Entubat: 
0,80 m 

Cable: No 
Entubat: 
Mínima 

225 2 
Circuit
s + 
tubs 

1 Sí 
0,60 
m 

225 3 
Circuit
s + 
tubs 

1 Sí 
0.80 
m 

MITJA 
TENSIÓ 

Vorera  

- 1 Circuit - No 
0,40 
m Cable: 

0.80 m 
Entubat: 
0.80 m 

Cable: 
0,25 m 
Entubat: 
0,25 m - 2 

Circuit
s 

- No 
0,60 
m 

Calçad
a 

160 1 
Circuit 
+ tub 

1 Sí 
0,65 
m 

Cable: No 
Entubat: 
0.80 m 

Cable: No 
Entubat: 
0,25 m 

160 2 
Circuit
s + 
tubs 

1 Sí 0,65m 

160 3 
Circuit
s + 
tubs 

1 Sí 
0.90 
m 
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Serveis Situació 
Diàmetr
es 

Nº 
Eleme
nts 

Tub 
reser
va 

Formigo
nat 

Ampla
da 

Fondà
ria 

Separació 

TELEFONIA 
 

Vorera 

110 
2 
H 

Tubs - Sí 0,45 m 0,72 m 

0,25 
m 

110 
2 
H 
2 V 

Tubs - Sí 0,45 m 0,85 m 

63 
4 
H 
2 V 

Tubs - Sí 0,45 m 0,75 m 

63 
3 
H 
2 V 

Tubs - Sí 0,45 m 0,75 m 

63 
2 
H 
2 V 

Tubs - Sí 0,30 m 0,75 m 

63 
2 
H 
1 V 

Tubs - Sí 0,30 m 0,65 m 

40 
2 
H 
2 V 

Tubs - Sí 0,25 m 0,70 m 

40 
3 
H 
1 V 

Tubs - Sí 0,30 m 0,65 m 

40 
2 
H 
1 V 

Tubs - Sí 0,25 m 0,65 m 

40 
1 
H 
1 V 

Tubs - Sí 0,18 m 0,65 m 

Calçada 
Igual que els casos de vorera complint sempre 0,60 m de recobriment 
mínim des de la part superior del prisma fins al nivell del terreny o 

paviment. 

ENLLUMENAT 
Vorera 90 1 

Circuit 
+ tub 

- No 0,40 m 0,45 m 0,20 m 

Calçada 90 1 
Circuit 
+ tub 

1 Sí 0,60 m 0,60 m 0,20 m 

GAS 

Vorera 

≥ 150 
mm 

1 
Canon
ada 

- No 0,50 m 
0,80 m 0,30 m 

< 150 
mm 

1 
Canon
ada 

- No 0,40 m 

Calçada 

≥ 150 
mm 

1 
Canon
ada 

- No 0,50 m 

1,00 m 

0,30 m 

< 150 
mm 

1 
Canon
ada 

- No 0,40 m  
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• Fondària: Es refereix des de la cota superficial del carrer o terreny fins al fons de la 
rasa. 

• Amplada: Es refereix a amplada al fons de la rasa sense comptar la inclinació del 
talús. 

• Separació: Es refereix a separació mínima entre serveis en qualsevol direcció, en 
cas de no haver-hi superposicions de serveis les dimensions proposades per a les 
rases ja compleixen aquestes separacions mínimes. 

• Mt, bt i gas sota vorera: És necessari col·locar cintes d’atenció. 
• Mt i bt sota vorera: És necessari col·locar plaques de seguretat (normalment un maó 

sobre el servei). 
• Endesa sota vorera col·loquen cables directament. Estabanell sota vorera col·loca 

tubs. 
• 2H / 4 V: 2 files de tubs i 4 columnes verticals, en total 8 tubs col·locats a la rasa. 
• Tots els conductes col·locats en el present projecte compliran les especificacions 

anteriors. 
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4. DOCUMENTACIÓ COMPANYIES DE SERVEIS 
 
A continuació s’exposa la informació rebuda per part de l’ajuntament de Canovelles de les 
corresponents companyies subministradores que gestionen els serveis urbanístics dins de 
l’àmbit d’actuació. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
L’objectiu del present annex és dimensionar la recollida d’aigües pluvials mitjançant 
embornals del Projecte de remodelació i millora del carrer Indústria pertanyent al terme 
municipal de Canovelles. 
 
La xarxa de clavegueram existent és unitària, és a dir, disposarà dels mateixos col·lectors 
tant per a les aigües residuals com per a les aigües pluvials.  
 
El present projecte de remodelació contempla: 
 

• Disseny de les conques pluvials de la zona. 
• Demolició dels embornals existents que han quedat obsolets. 
• Dimensionat dels embornals respecte el cabal d’aigua de pluja a recollir. 
• Connexió dels embornals a la xarxa existent de clavegueram. 

 
1.1. Característiques xarxa existent de clavegueram (Xarxa unitària) 
 
La missió de la retirada i reposició de nous embornals és assegurar una correcta evacuació de 
les aigües pluvials en tot l’àmbit del present projecte. 
 
Conques pluvials. L’àmbit d’actuació presenta una pendent força uniforme, per aquesta 
raó s’ha considerat una única conca. 
 
Recollida d’aigües pluvials. En quant a les aigües pluvials, es recolliran les dels vials 
pertanyent dins l’àmbit i de tota la conca associada, arribant al clavegueram mitjançant els 
embornals i també mitjançant les escomeses domiciliàries de les parcel·les ja existents. 
 
Els trams de connexió dels embornal a la xarxa de clavegueram existent, funcionaran per 
gravetat. 
 
Al document nº2, Plànols, es poden veure els plànols resultat del present dimensionat i 
col·locació dels embornals. 
 
1.2. Metodologia a seguir 
 
En el present annex es realitzen els càlculs necessaris per al dimensionat dels nous 
embornals. 
 
La metodologia seguida és la que s’exposa a continuació: 
 

• Càlcul de la precipitació de disseny. 
• Càlcul del cabal de disseny. 
• Dimensionat dels elements de recollida d’aigües pluvials (embornals i tubs). 

 
Els càlculs es realitzaran per a un període de retorn de 10 anys (T=10 anys). 
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2. CÀLCUL DEL CABAL D’AIGÜES PLUVIALS 
 
2.1. Caracterització de les conques urbanes 
 
La xarxa de clavegueram recull les aigües generades als vials i a les parcel·les. 
Per dur a terme el càlcul dels cabals generats es determinen les diferents conques que 
afecten l’àmbit d’actuació. Donada la homogeneïtat del pendent, s’ha considerat una única 
conca per al dimensionat dels embornals de recollida d’aigües pluvials de l’interior de 
l’àmbit. 
 
2.2. Precipitació de disseny 
 
En primer lloc s’ha de conèixer la precipitació per a la qual es dimensionen els embornals que 
connectaran als col·lectors existent. 
 
Les dades de pluja de disseny s’han obtingut a partir del mapa de precipitació màxima diària 
corresponent a un període de retorn de 10 anys, de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 

Pd (T=10) = 110 mm/dia 
 

 
 

Figura 2.1. Mapa de precipitació corresponent a un període de retorn de 10 anys. 
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En funció de la superfície de la conca estudiada, ha estat necessari aplicar un coeficient de 
simultaneïtat, amb la finalitat de corregir la posició relativa de la pluja respecte l’estació 
meteorològica. Per tant, la precipitació diària de disseny ha estat: 
 

dAd PK'P ⋅=  

 
On: 

1K A =   si S ≤ 1 km2 

15

Slog
1K A −=  si S > 1 km2 

 
on: 
 S és la superfície de la conca. 
 
2.3. Càlcul dels cabals de disseny 
 
Per a calcular el cabal s’ha utilitzat el mètode racional. Segons aquest mètode, el cabal 
corresponent a un període de retorn el dóna la següent fórmula: 

 

K
6,3

AIC
Q ⋅

⋅⋅
=

 
On: 
 

Q és el cabal en m3
/s 

A és l’àrea de la conca vessant en Km2  
I és la màxima intensitat mitja de la pluja en mm/h durant un temps Tc 
C és el coeficient d’escolament 
K és el coeficient d’uniformitat que el CEDEX ha establert experimentalment en: 
 

14T

T
1K

25,1
c

25,1
c

+
+=

 
 

On: 
Tc és el temps de concentració en hores. 

 
Per a determinar el temps de concentració s’ha utilitzat la fórmula del mètode de Témez, 
que aplica un coeficient reductor en funció del grau d’urbanització de la conca: 

 
a) Conques rurals: Conques amb un grau d’urbanització no superior al 4 % de l’àrea 

de la conca. 
 

    

76,0

4

1c

J

L
3,0T














⋅=  
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b) Conques urbanitzades: Conques amb un grau d’urbanització superior al 4 % de 
l’àrea de la conca i amb urbanitzacions independents que tinguin un clavegueram de pluvials 
no unificat o complet. Curs principal no revestit amb material impermeable i de petita 
rugositat com el formigó. 
 

    
( )

76,0

25,0c
j

L
3,0

µ2µ1

1
T 








⋅⋅

−⋅+
=  

 

c) Conques urbanes: Conques amb un grau d’urbanització superior al 4 % de l’àrea 
de la conca amb clavegueram complet i/o curs principal canalitzat, impermeable i de petita 
rugositat. 
 

    
( )

76,0

25,0c
j

L
3,0

µ2µ31

1
T 








⋅⋅

−⋅⋅+
=  

 
On: 

J és el pendent mitjà del curs principal 
L és la longitud del curs principal en Km 
µ és el grau d’urbanització de la conca expressat en tant per u, km2

/km
2 

 
 
 

Un cop conegut el temps de concentració, es procedeix a calcular la intensitat de la 
precipitació. El càlcul de la intensitat es realitza mitjançant la fórmula següent: 

 

    
4.0

t28

d

1

d

t

1.01.0

I

I

I

I
−









=  

 
On: 

24

'P
I d
d =   és la intensitat mitjana màxima diària 

I1  és la intensitat màxima de la pluja en una hora, el quocient I1/Id ve donat pel    

mapa d’isolínies (per Catalunya és igual a 11) 

I = It   per a t igual al temps de concentració 
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Figura 2.2. Mapa d’isolínies del valor I1/Id 
 
 
D’aquesta manera ja només manca calcular el coeficient d’escolament (C), que s'obté 
segons la fórmula del mètode de Témez: 
 

    
2

0d

0d
0d

)'P·11'P(

)'P·23'P(
)·'P'P(C

+

+
−=  

On: 
P’d és la pluja diària corregida en mm/dia 
P’0 és el llindar d’escolament corregit, que es calcula com: 
 

    00 PM'P ⋅=  

 
P0 és el llindar d’escolament 
M és el multiplicador regional (1,3 per a tota Catalunya) 
 
 

Per obtenir el paràmetre P0 s'ha utilitzat la taula del Soil Conservation Service (SCS) amb 
els seus valors en funció de l’ús del sòl, el pendent, les característiques hidrològiques i el 
grup de sòl. Aquests valors s’apliquen per a condicions antecedents d’humitat de tipus II, les 
quals corresponen a condicions normals. Aquests valors es poden trobar a la guia tècnica 
de l’Agència Catalana de l’Aigua “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat 
d’àmbit local” a la taula A1.2 (pàg. 79). 
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La presència de les masses forestals és el factor més determinant tot i que els petits usos 
agrícoles i les zones més rocoses fan que es redueixi el valor del coeficient d'escolament. 
En cada cas caldrà fer la mitja ponderada amb les àrees per tal d’obtenir el valor de P0 
representatiu de cada conca. 

 
Aquesta mitja ponderada es realitza fent el sumatori de les àrees de tots els tipus de 
terrenys existents a la conca pel seu corresponent P0 i dividint el resultat per l’àrea total de 
conca. 
Substituint els valors de P’0 i P’d dins la fórmula s’han obtingut els coeficients d'escolament 
associats a cada P’d i per tant a cada període de retorn. 
 

 

 
 

Figura 2.3. Taula dels valors del llindar d’escorrentiu en condicions antecedents d’humitat de 
tipus II. 
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DADES DE LA CONCA 
T=10 

Canovelles 

Area de Conca   km2 0,0091 
    Zona de cereals d'hivern P0=15 km2 0,000 
    Zona de massa forestal mitjana        
     

P0=28 km2 0,000 

    Zona de massa forestal espessa                  P0=39 km2 0,000 
    Zona de guaret                             P0=8 km2 0,000 

Zona de plantacions regulars   d'aprofitament 
forestal pobre 

P0=22 km2 0,000 

    Zona urbanitzada                        P0=4 km2 0,0091 
Longitud del curs principal   km 0,406 
Cota punt alt del tram   m 152,1 
Cota punt baix del tram   m 147,8 
Desnivell entre capçalera i punt estudiat   m 4,3 
Pendent mitjà del curs principal   % 1,060 
I1/Id (segons mapa)     11 
Llindar d'escolament (P0)   mm/h 4,0 
Valor de Pd segons periode de retorn   mm/dia 110 
Pluja diària màxima (Pd) (corregit)   mm/dia 110 
Grau d'urbanització   m 1,00 
 

Figura 2.4. Taula amb les dades de la conca de la zona d’estudi. 
 
 
 

RESULTATS (Mètode racional i Témez)       
Tc   hores 0,09 
K   - 1,00 
Id   mm/h 4,55 
C   - 0,86 
I   mm/h 175,98 
P'0   mm/dia 5,2 
Q   m3/s 0,38 

 
Figura 2.5. Taula amb els resultats del càlcul del cabal d’aigües pluvials. 
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2.4. Resultats 
 
Per a la realització dels càlculs s’ha utilitzat un full de càlcul que segueix la notació i la 
seqüència marcada per a la divisió de la conca. 
 
Aquest full s’ha estructurat verticalment en dues parts diferenciades: 
 

• Introducció de dades: és on consten els càlculs de les característiques de cada 
conca: 

− Àrea de cada tipus de terreny. 
− Longitud del curs d’aigua principal. 
− Cota màxima i mínima de cada conca. 
− Desnivells mitjos. 
− Precipitació de disseny. 
 

A partir d’aquestes dades s’han organitzat les operacions pertinents per 
determinar el llindar d’escolament ponderat. 

 
• Resultats: la metodologia de càlcul de Témez sistematitzada permet obtenir, amb 
aquestes dades inicials, el període de retorn corresponent, el coeficient corrector i 
la intensitat de pluja de disseny a partir de la formulació indicada anteriorment. 
Amb aquests paràmetres s’aplica la fórmula del mètode racional per obtenir els 
cabals de disseny buscats. 
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3. DISSENY DELS ELEMENTS DE RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS 
 
3.1. Disseny dels embornals 
 
 
3.1.1. Introducció 
 
S’ha utilitzat en el present projecte un tipus d’embornal: 
 

• Embornals tipus ‘Teide de Fàbregas’: Aquests embornals s’utilitzen en 
zones de calçada per a la recollida de les aigües pluvials.  

 
Les escomeses dels embornals tipus ‘Teide’ de Fàbregues, seran de diàmetre 200 mm 
PEAD per assegurar una correcta evacuació i per dificultar l’obturació. 
 
Els embornals s’han dimensionat únicament per a que drenin les aigües de pluja dels vials 
ja que les aigües caigudes sobre teulades o finques ja s’introduiran directament al col·lector 
de pluvials mitjançant els baixants de pluvials dissenyats existents. 
 
La capacitat estimada de recollida d’aigües d’un embornal de dimensions 0,70x0,30 m2 
correctament col·locada segons el pendent longitudinal (j) del vial i amb un pendent màxim 
transversal del vial del 4% és la que indica la taula següent: 
 
 
 

J (pendent del carrer) Capacitat d’absorció. 

0,005 20 l/s 

0,01 18 l/s 

0,02 14 l/s 

0,04 8 l/s 

0,08 4 l/s 

 
Figura 3.1. Taula amb la capacitat estimada de recollida d’aigües d’un embornal segons el 

pendent. 
 
 
Les dimensions de l’embornal tipus ‘Teide de Fàbregas’ compleix les característiques 
anteriors. D’aquesta manera s’ha determinat el nombre d’embornals tipus ‘Teide de 
Fàbregas’ necessaris. 
 
El període de retorn amb el que es dimensionen els embornals ha estat com a la resta de 
càlculs realitzats, és a dir, 10 anys (T = 10 anys). 
 
 
3.1.2. Dimensionament embornals 
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• Embornals tipus ‘Teide de Fàbregas’ 
Els embornals a dissenyar han d’estar preparats per absorbir l’aigua que es precipita dins 
l’àmbit del projecte. No caldrà considerar l’aigua caiguda sobre les teulades ja que es pot 
considerar que l’aigua caiguda es drena pel terreny i/o entra a la xarxa per les noves 
escomeses domiciliaries dissenyades. Així la superfície de recollida d’aigua dels embornals 
és la següent: 
 

Àrees a drenar Superfície 

Carrer Indústria 9.119,91 m2 

 
Figura 3.2. Taula amb l’àrea de la superfície a drenar pels embornals. 

 
 
El següent pas a realitzar, un cop definides les àrees a drenar ha estat calcular els cabals 
que es generaran i que hauran d’absorbir els embornals. 
 
El mètode de càlcul utilitzat per aquest càlcul és el mètode de Témez. Per a realitzar el 
càlcul, s’ha suposat el cas més similar a la realitat que consisteix en suposar que part de 
l’aigua que es precipita a l’inici de la conca pot ser recollida per l’últim embornal.  
 
Les següents taules adjuntes que es mostren resumeixen els principals valors obtinguts i els 
cabals a recollir. 
A continuació s’ha de realitzar el dimensionat dels embornals per tal que puguin recollir els 
cabal calculats per a cada tram de carrer.  
 
La capacitat d’absorció dels embornals als diferents carrers es pot aproximar amb la 
següent expressió: 
 

Capacitat d’absorció = (exp(-0,2177 x J) x 21,606) / 1000 
 

 
On: 
 J és el pendent del carrer expressat en %. 
 
El possible cabal no recaptat serà recollit pels embornals situats aigües avall. 
 
Dividint el cabal a drenar entre la capacitat de drenatge d’un embornal s’obté el nombre 
d’embornals necessari a disposar en aquests carrers. 
 
Un altre criteri per al dimensionat dels elements de recollida d’aigües pluvials són les 
recomanacions dels bombers, les quals consisteixen en disposar un embornal cada 200-300 
m2 de vial. Es pren pel dimensionat el valor mig de 250 m2 de vial per cada embornal. 
 
El nombre d’embornals i la distància entre ells vindrà definida per la combinació dels criteris de 
disseny, així com per la seva distribució. És sempre necessari però, un major nombre 
d’embornals, ja que per evitar la concentració de les aigües, no es poden deixar punts baixos 
sense embornal. 



 
Projecte de remodelació i millora del carrer Indústria a la localitat de Canovelles 

Annex 5. Clavegueram 
 
 
 

13 
 

L’últim pas, amb l’objectiu de facilitar l’execució de les obres, ha estat adaptar unes distàncies 
entre embornals buscant una certa uniformitat entre tots els carrers que conformen l’àmbit del 
present projecte. 
 
Finalment el nombre definitiu d’embornals ha estat de 42 unitats i la distància entre ells és: 
 

Carrer Indústria: Una parella d’embornals aproximadament cada 22 m. 
 
El nombre definitiu d’embornals ha estat el resultat dels càlculs realitzats i les 
consideracions de no deixar punts baixos sense drenar dins l’àmbit del projecte. 
 
A continuació es mostra la taula resum dels càlculs efectuats per a determinar la quantitat i 
distribució dels embornals al carrer Indústria del municipi de Canovelles. 
 

 
Figura 3.3. Taula resum dels càlculs per a determinar la quantitat d’embornals. 

 

 
Com es pot observar en la taula adjunta, els resultats obtinguts ens mostren la necessitat 
d’instal·lar 18 parelles d’embornals per a la recollida de les aigües pluvials que cauran al 
carrer Indústria. Tot hi això, s’ha considerat la necessitat de drenar punts baixos del carrer 
que es troben just al límit de l’àmbit del present projecte i així evitar possibles problemes de 
drenatge als carrers adjacents, donant d’aquesta manera un total de 42 embornals a 
instal·lar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAM Longitud
Q 

m3/s 
Pendent 

Capacitat 
d´absorció 
(m3/s) 

nº 
embornals 

parelles 
embornals 

distància 
entre 

embornals 

Criteri 1 
embornal 
cada 250 

m² 

Parelles 
embornals 

distància 
entre 

emborna
ls 

Carrer 
Indústria 

405,85 0,38 1,1 0,0172 22,41 11,00 36,90 36,48 18,00 22,55 
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4. CARACTERÍSTIQUES DELS DIFERENTS ELEMENTS DE LA XARXA DE 
CLAVEGUERAM 

 
Les característiques tècniques dels col·lectors connexió a embornals a utilitzar són: 
 

• Escomesa de Polietilè d’alta densitat. 
• Color:  

− Paret exterior: Negre, per garantir una gran resistència als raigs 
ultraviolats essent possible el seu emmagatzematge durant un 
llarg període de temps a l’exterior. 

− Paret interior: Blanc, per garantir en cas d’inspeccions televisives a 
l’interior del conducte que la qualitat d’aquestes sigui alta. 

• Interior llis i exterior corrugat 
• Rigidesa: SN ≥ 8 kN/m2 
• La junta elàstica ha d’estar allotjada a l’interior del corrugat per evitar que durant 
la fase de muntatge del maneguet es pugui sortir. 

• La junta elàstica ha d’impedir la sortida del líquid i també davant la presència 
d’un possible nivell freàtic l’entrada d’aigua a l’interior dels col·lectors. 

• Els col·lectors hauran de complir amb les especificacions de producte definides 
en el projecte de Norma Europea pr EN 13.476 (Canonades estructurades per a 
sanejament). 

• Les escomeses es col·locaran sobre una solera de sorra de 15 cm d’espessor 
• Les escomeses seran ∅ 200 mm de PEAD corrugat. 

  
Característiques dels embornals a utilitzar: 
 

• Reixa d’embornal mòbil amb marc tipus Teide 
- Longituds exteriors marcs: 810 x 350 mm. 
- Alçada: 40 mm 
- Longituds reixa: 755 x 245 mm 
- Pas lliure: 720 x 270 mm2 
- Superfície absorció: 16 dm2 
- Pes: 35 kg  
- Quantitat total: 42 ut. 
- Caixa prefabricada, conducció sifònica. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
En l’actualitat els ramals principals de la xarxa d’abastament d’aigua potable consten de 
materials variats com fibrociment, PVC i PE on la distribució d’aquests és la següent: 
 
De nord a sud per la vorera est s’aprecia des de la plaça Constitució fins al carrer de Sant 
Jordi tub de fibrociment de diàmetre 100 mm, d’aquest últim carrer fins al carrer Nord tubs 
de fibrociment de diàmetre 100 mm i finalment des del carrer Molí de la Sal fins al carrer 
Monturiol tubs de PVC de diàmetre 63 mm. 
 
De nord a sud per la vorera oest s’aprecia des de la Plaça Constitució fins al carrer de Sant 
Jordi, tubs de fibrociment de diàmetre 125 mm, d’aquest últim fins al carrer Molí de la Sal 
tubs de fibrociment de diàmetre 150 mm i finalment des del carrer Molí de la Sal fins al 
carrer Monturiol existeixen tub de fibrociment de diàmetre 100 i tubs de PE de 63 mm. 
 
La xarxa d’abastament d’aigua està gestionada actualment per la companyia SOREA. 
 
L’objectiu d’aquest annex és la de substituir l’actual xarxa d’aigua potable, mantenint la 
mateixa capacitat actual, i dissenyar una xarxa de reg que abasti l’àmbit d’actuació del present 
projecte, corresponent al carrer Indústria, pertanyent al terme municipal de Canovelles. 
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2. DIRECTRIUS DE LA COMPANYIA 
 
El present projecte preveu la instal·lació definida per les directrius de SOREA, definides a 
l’annex de serveis existents i nova disposició. 
 
Es preveu la instal·lació de dos nous ramals que donaran servei dins l’àmbit amb materials 
de fosa dúctil de DN 150 mm. 
 
També s’ha previst la instal·lació d’un hidrant d’arqueta de DN 100 mm, per tal d’aconseguir 
una xarxa adaptada a la normativa antiincendis i vàlvules de descàrrega. 
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3. XARXA DE REG 
 
3.1. Introducció 
 
El present projecte s’ha redactat per aconseguir un sistema automàtic de reg per a l’arbrat 
que es preveu plantar al carrer Indústria. Aquesta xarxa s’alimenta de la xarxa pública 
d’aigua potable. 
 
Objecte 
 
Es redacta aquesta annex per definir tot el sistema de reg que ha d’instal·lar-se per l’arbrat 
del carrer Indústria al municipi de Canovelles. 
 
Descripció del projecte 
 
El reg consta d’una xarxa automatitzada de degoteig d’aigua amb la qual es pretén regar 
l’arbrat viari previst. 
 
L’espècie d’arbrat viari escollit ha estat el Pyrus Calleryana ‘Chanticleer’ de diàmetre 25-
30cm, Magnolia Grandiflora ‘Magnolia’ de 300-350 cm d’alçada i Chamaerops Humilis 
‘Margalló’ Aquest dos últims plantats en jardineres. 
 
La xarxa de reg de l’arbrat està formada per una canonada de PE BD (polietilè baixa 
densitat ) i 10 atm alimentada des d’un quadre de control existent a través d’un regulador de 
pressió, un filtre d’anelles i les corresponents electrovàlvules. Cada arbre es rega mitjançant 
una anella de tech-line amb 4 degoters de 2,3 l/h de cabal unitari. Al final de la línia de 
degoters s’instal·larà una vàlvula de rentat per eliminar les partícules sòlides arrossegades 
per l’aigua i que podrien obturar els degoters. 
 
També s’ha previst la instal·lació d’una xarxa independent de boques de reg al llarg del 
carrer Indústria. 
 
Per tal de reduir les pèrdues de càrrega, s’ha optat per connectar la xarxa per la banda nord 
al quadre de reg existent de la Plaça Constitució, i la zona sud, al quadre existent ubicat a la 
cruïlla entre carrer Nord i Indústria. 
 
Al document nº2 (plànols) es poden veure els plànols resultat del present dimensionat de la 
xarxa de reg prevista. 
 
3.2. Característiques de la xarxa de reg 
 
Es preveu realitzar el reg de l’arbrat viari del carrer Indústria mitjançant la seva sectorització, 
evitant així, un consum excessiu d’aigua de la xarxa en moments puntuals. 
 
Sector L1: Xarxa de reg de canonada de PE BD de diàmetre 16mm connectada al quadre de 
reg ubicat a la Plaça de la Constitució i regulat mitjançant programador autònom. Aquesta 
xarxa de reg comprés el reg de l’arbrat viari de la Plaça Constitució fins al carrer de Sant 
Jordi. 
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Sector L2: Xarxa de reg de canonada de PE BD de diàmetre 25mm connectada al quadre 
existent ubicat a la cruïlla entre el carrer Nord i Indústria i regulat mitjançant programador 
autònom. Aquesta xarxa regarà l’arbrat viari de la vorera Nord-oest comprés entre el carrer 
de Sant Jordi i carrer Nord. 
 
Sector L3: Xarxa de reg de canonada de PE BD de diàmetre 25mm connectada al quadre 
existent de la cruïlla entre el carrer Nord i Indústria. Aquesta xarxa regarà l’arbrat viari de la 
vorera Nord-est comprés entre el carrer de Sant Jordi i carrer Nord. 
 
Sector L4: Xarxa de reg de canonada de PE BD de diàmetre 25mm connectada al quadre 
existent ubicat a la cruïlla entre el carrer Nord i Indústria amb la seva corresponent 
electrovàlvula. Aquesta xarxa regarà l’arbrat viari de la vorera Sud-oest comprés entre el 
carrer Nord i el carrer Narcís Monturiol. 
 
Sector L5: Xarxa de reg de canonada de PE BD de diàmetre 25mm connectada al quadre 
existent ubicat a la cruïlla entre el carrer Nord i Indústria amb la seva corresponent 
electrovàlvula. Aquesta xarxa regarà l’arbrat viari de la vorera Sud-est comprés entre el 
carrer Nord i el carrer Narcís Monturiol. 
 
3.2.1. Canonades de reg 
 

1. El regulador de pressió del pericó de control, haurà de ser regulat a 2,5 bars, com a 
mínim. 

 
2. Dimensionat de les canonades de reg. 

El dimensionat de les canonades de reg serà sempre amb canonada de 10 
atmosferes. 

 
3. La pressió a l’entrada de les diverses arquetes de reg no serà mai superior als 3.5 

kg/cm2 i mai inferior als 2.5 kg/cm2 per assegurar el bon funcionament de la 
instal·lació. 

 
4. La pressió de sortida del quadre de control, estarà controlada per un regulador de 

pressió que assegurarà el bon funcionament de la instal·lació. 
 
3.2.2. Arqueta de connexió a la xarxa general  
 
El pericó de connexió a la xarxa general per subministrar aigua a les canonades de reg serà 
d’obra i seguirà les especificacions (mides i altres característiques) que determini la 
companyia d’aigües. 
 
3.2.3. Quadre de control de reg 
 
Els dos quadres de control de reg existent on es pretén connectar la nova xarxa de reg per a 
l’arbrat viari i les boques de reg es troben executades de la següent manera: 

- Escomesa amb ramal de DN-30mm. 
- Comptador de DN-25mm. 
- Arqueta de 60x60cm amb marc i tapa B-125 en vorera. 
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L’arqueta de reg està formada per les següents peces: 
 

- Regulador de pressió  
- Vàlvules de bola 
- Vàlvules de comporta 
- Manòmetre de glicerina. 
- Filtre d’anelles 
- Electrovàlvules, i programador de reg, etc. 

 
3.2.4. Material de reg 
 
Les canonades de reg seran de PE BD de diàmetre 25 mm i les derivacions a cada arbre es 
faran amb canonades de PE BD de diàmetre 16 mm amb 4 degotadors de 2,3 l/h de cabal 
unitari. 
 
3.3. Càlcul pel dimensionat de les canonades de reg 
 
Dades del projecte 
 
La xarxa de reg anirà connectada a la xarxa d’abastament d’aigua. 
 
Inicialment l’aigua es deriva de la xarxa pública d’aigua potable.  
 
A la taules que es mostren a continuació, es pot observar el resultat dels càlculs obtinguts 
per sectors i un resum final. 
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TUB DN 16mm 
(connexió quadre 

Plaça 
Constitució) 

CARRER INDÚSTRIA. TRAM Plaça Constitució - St. Jordi (EST) 
Nombre Trams 2 unitats Pèrdua de Càrrega 0,28 mca 
Cabal Total 3,4E-05 m3/s Nombre d'arbres 10 unitats 

 
CARRER INDÚSTRIA. TRAM Plaça Constitució - St. Jordi (OEST) 

Nombre Trams 2 unitats Pèrdua de Càrrega 0,28 mca 
Cabal Total 3,4E-05 m3/s Nombre d'arbres 12 unitats 

Figura 3.1. Taula amb el resultat dels càlculs per a la connexió del quadre de la Plaça Constitució. 

TUB DN 25mm 
(connexió quadre 

cruïlla carrer 
Nord i Indústria) 

CARRER INDÚSTRIA. TRAM St. Jordi - Nord (EST) 
Nombre Trams 3 unitats Pèrdua de Càrrega 0,10 mca 
Cabal Total 6,5E-05 m3/s Nombre d'arbres 25 unitats 

      
CARRER INDÚSTRIA. TRAM St. Jordi - Nord (OEST) 

Nombre Trams 3 unitats Pèrdua de Càrrega 0,04 mca 
Cabal Total 4,2E-05 m3/s Nombre d'arbres 16 unitats 

      
CARRER INDÚSTRIA. TRAM  Nord i Narcís Monturiol (EST) 
Nombre Trams 2 unitats Pèrdua de Càrrega 0,04 mca 
Cabal Total 3,7E-05 m3/s Nombre d'arbres 14 unitats 

      
CARRER INDÚSTRIA. TRAM  Nord i Narcís Monturiol (OEST) 
Nombre Trams 2 unitats Pèrdua de Càrrega 0,01 mca 
Cabal Total 2,1E-05 m3/s Nombre d'arbres 8 unitats 

 
Figura 3.2. Taula amb el resultat dels càlculs per a la connexió del quadre a la cruïlla entre 

els carrers Nord i Indústria. 
 
 
Finalment, resumint per quadres on es connectaran les xarxes, s’obtenen els següents 
valors: 

Quadre existent Plaça Constitució 
Nombre de sectors 1 unitats Pèrdua de Càrrega 0,56 mca 

Cabal Total 6,8E-05 m3/s Nombre d'arbres 22 unitats 
 
Figura 3.3. Taula resum de la connexió de la xarxa de reg al quadre de la Plaça Constitució. 
 
 

Quadre existent cruïlla carrer Nord i Indústria 
Nombre de sectors 4 unitats Pèrdua de Càrrega 0,19 mca 

Cabal Total 1,6E-04 m3/s Nombre d'arbres 63 unitats 
 

Figura 3.4. Taula resum de la connexió de la xarxa de reg al quadre de la cruïlla entre els 
carrers Nord i Indústria. 
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4. DESCRIPCIÓ DE LA XARXA, CRITERIS CONSTRUCTIUS 
 
4.1. Introducció 
 
La instal·lació es calcula tenint en compte la zona a regar. 
 
Les instal·lacions hidràuliques per a reg és realitzaran amb canonada de polietilè de baixa 
densitat. Totes les conduccions i els accessoris de la instal·lació hauran de poder suportar 
una pressió de treball com a mínim de 10 atm. 
 
Les conduccions hidràuliques discorreran preferentment per voreres, evitant en tot el 
possible les zones destinades al trànsit rodat. 
 
La xarxa de reg instal·lada serà automatitzada i programada per al reg de l’arbrat viari.  
 
4.2. Composició general de la instal·lació de reg 
 
La xarxa de reg gestionada per l’ajuntament de Canovelles consta de les següents parts: 

 
– Xarxa de reg 
– Distribuïdors d’aigua 
– Automatització 

 
4.2.1. Xarxa de reg 
 
És el tram de conducció d’aigua que va des de la connexió del bypass mestre ubicat junt al 
comptador d’aigua passant per els diferents mecanismes, que en posició de tancat 
mantenen la pressió, fins arribar als elements de distribució d’aigua, ja siguin difusors o 
ramals de degoteig. Dita xarxa de reg constarà d’una instal·lació per alimentar els diferents 
sectors de reg. 
 
Els accessoris d’unió seran de llautó o fosa. 
 
El diàmetre de la canonada serà determinant pels litres hora que siguin necessaris segons el 
projecte i mantenint el mateix diàmetre en tota la seva longitud. Com a criteri general i per a 
un concepte constructiu la xarxa de reg serà de 25mm de diàmetre i la de degoteig de 
16mm. 
 
4.2.2. Distribuïdors d’aigua 
 
Elements específics d’una instal·lació destinats a distribuir l’aigua d’acord amb una 
pluviometria determinada. 
 
4.2.3. Reg degoteig arbrat viari 
 
Per a un concepte constructiu, la xarxa de reg per degoteig de l’arbrat viari serà PEBD 
16mm. 
 
L’anell de degoteig serà tancat amb 4 degotadors inserits de 2,3 l/h aproximadament. 
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Totes les derivacions i connexions de la xarxa de reg s’efectuaran dins de l’escocell o 
s’enregistraran en pericons de 0,38 x 0,38 m. Al final (extrem) de la xarxa de reg es 
col·locarà una vàlvula del mateix diàmetre que la canonada, pel rentat de la instal·lació. 
 
Programador electrònic  
 
La instal·lació de reg s’automatitzarà amb un programador electrònic autònom amb la 
capacitat d’executar 6 programes. 
 
La instal·lació elèctrica que alimenta el programador acomplirà la normativa del  reglament 
electrotècnic de baixa tensió i estarà protegida per ICP de 5 A, i diferencial de 40 A amb 
sensibilitat de 300 mA. 
 
La ubicació del programador serà dins d’un armari de poliester PLD –85/00 de HIMEL, amb 
juntes d’estanqueïtat i placa de muntatge, proveïts de pany amb clau estàndard 405.  
 
Es col·locarà un sensor de pluja tipus mini-clik regulable entre 3 i 25 mm., amb protecció 
antivandàlic d’acer inoxidable i annex a l’armari del programador.  
 
4.3. Canalitzacions 
 

Rases 
 
Un cop oberta la rasa, la qual tindrà unes dimensions mínimes de 20 cm. d’ample i 50 cm. 
de fondària fins la generatriu superior del tub, es regularitzarà el fons amb una base de sorra 
(sauló), per a seient de la canonada de 10 cm., a continuació es procedirà a la col·locació de 
la canonada i es recobrirà amb una capa de 15 cm. de sorra (sauló), per evitar que 
qualsevol element (pedres, etc. ...) toquin la canonada, seguidament es procedirà al farcit de 
la rasa. 
 
Quan en una mateixa rasa s’ubiquin diferents canonades o conduccions elèctriques, 
aquestes estaran separades entre elles en uns 10 cm., per facilitar reparacions posteriors. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
En el present annex es descriu el conjunt d’instal·lacions elèctriques destinades al 
subministrament d’energia elèctrica a la zona afectada pel projecte de remodelació i millora 
del carrer Indústria. 
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2. XARXA ELÈCTRICA ACTUAL 
 
La infrastructura de que disposa ESTABANELL ENERGIA dins l’àmbit d’actuació, consta 
d’un conjunt de línies de 5kV que alimenta a dos centres de transformació de mitja a baixa 
tensió ubicats a fora i al mateix àmbit d’actuació. 
 
La Plaça de la Constitució disposa actualment d’una estació transformadora: ET SODISA CT 
0273, que s’alimenta mitjançant línies soterrades.  
 
De l’estació transformadora SODISA (a la mateixa Plaça però fora d’àmbit) en surten les 
línies de baixa tensió que donen subministrament a les escomeses de les parcel·les 
existents a l’àmbit.  
 
El mateix carrer Indústria també disposa actualment d’una estació transformadora: ET 
INDÚSTRIA CT 0274, que s’alimenta mitjançant línies soterrades.  
 
De l’estació transformadora INDÚSTRIA en surten les línies de mitja i baixa tensió aèries i 
soterrades que donen subministrament a les escomeses de les parcel·les existents a l’àmbit 
i a una tercera estació transformadora ET 481 MOLI DE LA SAL. 
 
Aquesta infrastructura de mitja i baixa tensió es pot apreciar en el plànol corresponent i en 
els plànols adjunts de la companyia ESTABANELL ENERGIA. 
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3. XARXA ELÈCTRICA PROPOSADA 
 
3.1. Xarxa elèctrica proposada: Mitja Tensió 
 
Es mantindran les estacions transformadores existents, es preveuen nous tubulars, 
arquetes, DSP i es preveurà la connexió de les estacions transformadores, que actualment 
no estan connectades entre sí. 
 
Aquesta projecció de la xarxa de mitja tensió es pot veure reflectida en els plànols 
corresponents en el document nº2, Plànols. 
 
3.2. Xarxa elèctrica proposada: Baixa Tensió 
 
Per aquesta xarxa es preveuran línies de Baixa tensió dins l’àmbit d’actuació. La nova 
distribució de la baixa tensió la formaran línies soterrades d’Al 240.  
 
Des de l’estació transformadora ET INDÚSTRIA partiran dues línies que aniran per la vorera 
oest i dues per la vorera est del carrer Indústria fins arribar per una banda al carrer Monturiol 
i per l’altra a la Plaça Constitució. 
 
La nova xarxa de baixa tensió es pot veure representada en el plànol corresponent dins el 
document nº2 d’aquest projecte. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

L’objectiu d’aquest annex és realitzar l’ampliació de xarxa de telefonia de TELEFÒNICA per 
poder donar servei a la zona de l’àmbit del projecte. 
 
 
2. SITUACIÓ ACTUAL 
 

2.1. Xarxa actual d’ONO (Auna) 
 

La xarxa de telefonia actual arriba al carrer Indústria mitjançant una línia que va per la vorera 
del carrer Monturiol, anant des d’aquesta intersecció fins arribar a la Plaça Constitució, per la 
vorera est del carrer objecte d’estudi.  
 
La xarxa que arriba a l’àmbit d’actuació, està composta per sis conductes de PVC de 110mm. 
 
2.2. Xarxa actual de Telefónica 
 
La xarxa de telefonia actual arriba al carrer Indústria mitjançant una línia que va per la vorera 
del carrer Monturiol, anant des d’aquesta intersecció fins arribar a la Plaça Constitució, per la 
vorera est del carrer objecte d’estudi.  
 
La xarxa que arriba a l’àmbit d’actuació, està composta per vuit conductes de PVC de 
110mm.  
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3. SITUACIÓ FUTURA 
 

3.1. Xarxa futura de Telefonia 
 

La xarxa futura de telefonia es distribuirà per les voreres del carrer objecte d’estudi, a partir 
de la xarxa existent. Tal i com s’indica en plànols, formarà part de la continuació de la xarxa 
actual.  
 
La distribució de la xarxa es realitzarà mitjançant conductes de PVC de diàmetres 110mm, 
arquetes tipus H (per donar pas a cables i per canvis de direcció) i arquetes tipus M per a les 
escomeses, tal i com s’indica en els plànols corresponents en el document nº2, Plànols. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
El present annex fa referència a la instal·lació de l’enllumenat públic exterior del projecte de 
remodelació i millora del carrer Indústria, pertanyent al terme municipal de Canovelles. 
 
1.1. Normativa aplicable 
 

- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, (Decret 842/2002 de 2 d’agost i 
Instruccions Tècniques Complementàries, ITC-BT 09. BOE núm. 224, de 18 de 
setembre de 2002). 

 
- Resolució DGSQI de 17 de Maig de 1.989 per a enllumenat públic. 

 
- Resolució MIE DGIIT de 18 de Gener de 1.988, ús de canals de material plàstic. 

 
- Resolució DGTSI de 21 de Gener de 1.997, canalitzacions prefabricades d’alumini per a 

instal·lacions elèctriques d’enllaç. 
 

- Decret DIE 351/1987 de 23 de Novembre de la Generalitat de Catalunya, procediments 
administratius. 

 
- Ordre DIE de 14 de Maig de 1987 Generalitat de Catalunya, intervenció de les Entitats 

de Inspecció i Control. 
 

- Resolució DGI de 24 de Febrer de 1.983, instal·lacions d’enllaç. 
 

- Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 
 

- Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de 
la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció 
del medi nocturn. 

 
1.2. Paràmetres de disseny 
 
Segons el Servei de Medi Ambient, la instal·lació d’enllumenat públic haurà de seguir, en 
línies generals, els següents criteris: 
 
 Il·luminància mitja als vials:    12-16 lux 
 Uniformitat mitja als vials:    0,4 

 
Il·luminància mitja als espais de vianants:  7-12 lux 
Uniformitat mitja als espais de vianants:  0,30 

 
El tipus de font de llum adoptada és de Vapor de Sodi d’Alta Pressió (VSAP).  
 
1.3. Característiques de la instal·lació 
 
Ateses les característiques dels vials i voreres, es proposa com a il·luminació principal, una 
instal·lació bilateral al portell, amb equidistàncies segons l’amplada i les característiques del 
carrer. 
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Es preveu pel tipus de carrer l’ús de columnes cilíndriques de 7 metres, d’on pengen dues 
lluminàries, una a 7m model AP-3 de la casa IEP, amb làmpades de 100W de vapor de sodi 
d’alta pressió (VSAP) i l’altra a 4,5m model FO-9 de la casa IEP, amb làmpades de 100W de 
vapor de sodi d’alta pressió (VSAP). L’equip d’encesa està incorporat a la columna. S’ha 
adoptat aquesta alçada per a permetre una equidistància aproximada d’uns 35 metres entre 
punts de llum i una uniformitat al voltant de 0,50. 
 
Per a la il·luminació dels passos de vianants on no hi ha la previsió de senyalització 
mitjançant semàfors, s’ha optat per balises tipus Luxembourg de la casa Fundició Dúctil 
Benito, amb referència 2853. Aquesta balisa encastada al terra, funciona amb diode i té un 
consum màxim de 2,6VA. La finalitat d’aquestes balises és senyalitzar els passos de 
vianants. 
 
La il·luminació a la zona d’estada, serà mitjançant balises tipus Stromboli MF de la casa IEP, 
encastades al terra per a la senyalització d’aquestes zones. Aquestes balises, amb 
làmpades fluorescents compactes tenen una potència de 13W. 
 
D’acord amb la disposició dels punts de llum, s’ha fet l’estudi lumínic tenint en compte 
només la il·luminació principal definida. 
 

• c/ Indústria: vorera A de 7m + calçada de 6m + vorera de 7m (Aquests valors s’han 
aproximat ja que l’amplada de les voreres és variant al llarg del carrer). Es proposa 
una disposició bilateral al portell amb una equidistància de 35m. Els valors obtinguts 
són: 

 
Vorera A  Il·luminància:  13 lux 
   Uniformitat:  0,43 
 
Calçada  Il·luminància:  21 lux 

 Uniformitat:   0,64 
 
Vorera B  Il·luminància:  12 lux 
   Uniformitat:  0,40 

 
Cada punt de llum portarà la seva caixa de connexió a la base de la columna, amb els seus 
borns i fusibles de protecció, allotjats en un cofret estanc que proporciona tall omnipolar. 
 
Els cables seran amb coberta de PVC i aïllament de polietilè reticulat, tipus RV 0,6/1 kV per 
una millor protecció contra el deteriorament. Les seves seccions es determinen en els 
càlculs adjunts. 
 
Es preveu una xarxa de distribució soterrada amb línies trifàsiques independents, protegides 
per interruptors magnetotèrmics i diferencials rearmables automàticament; la seva elecció ha 
estat producte de les intensitats màximes que circulen per cada línia. 
 
Es disposa d’un quadre elèctric existent a la zona d’actuació i un altre a prop, a la Plaça 
Constitució, d’on sortiran dues línies.  
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2. POTÈNCIA PREVISTA 
 
 
2.1. Tipus de làmpades 
 
S’utilitzaran làmpades de descàrrega de Vapor de Sodi d’Alta Pressió (VSAP) de 100 W de 
potència. 
 
2.2. Potència instal·lada 
 
En l’actualitat existeix un centre de comandament d’enllumenat públic (Quadre 104), al 
mateix carrer Indústria, que alimenta una sèrie de llumeneres existents. Està previst que 
aquest quadre es mantingui, mantenint una (línia 6) de les quatre línies que en surten 
actualment. 
 
El quadre de la Plaça Constitució té quatre sortides; d’aquestes, dues sortides pel carrer 
Indústria, zona del projecte. 
 
A continuació s’exposa la zona servida i la disposició de les línies d’alimentació segons els 
quadres que hi ha. 
 
Línia 1. Quadre del Carrer Indústria 
 

Línia 1
8 lluminàries AP-3 100 W VSAP
8 lluminàries FO-9 100 W VSAP
6 Balisses Stromboli MF 13 W Fluor.Comp.

15 Balisses Luxembourg 2 W Leds

Total 1708 W  
 

Figura 2.1. Taula del quadre de la línia L1 al carrer Indústria. 
 
Potència instal·lada línia 1 =  1.708 W 
 
Línia 2. Quadre del Carrer Indústria 
 

Línia 2
9 lluminàries AP-3 100 W VSAP
9 lluminàries FO-9 100 W VSAP
2 Llums Marquesina 36 W Fluorescents

18 Balisses Leds 2 W Leds

Total 1908 W  
 

Figura 2.2. Taula del quadre de la línia L2 al carrer Indústria. 
 
Potència instal·lada línia 1 =  1.908 W 
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Línia 3 Quadre de la Plaça Constitució 
 

Línia 3
4 lluminàries AP-3 100 W VSAP
4 lluminàries FO-9 100 W VSAP
8 Balisses Luxembourg 2 W Leds

Total 816 W  
 

Figura 2.3. Taula del quadre de la línia L3 a la plaça Constitució. 
 
Potència instal·lada línia 3 =  816 W 
 
Línia 4. Quadre de la Plaça Constitució 
 

Línia 4
4 lluminàries AP-3 100 W VSAP
4 lluminàries FO-9 100 W VSAP

Total 800 W  
 

Figura 2.4. Taula del quadre de la línia L4 a la plaça Constitució. 
 
Potència instal·lada línia 4 = 800 W 
 
POTÈNCIA INSTAL·LADA TOTAL:        5.232 W 
 

POTÈNCIA EN EL QUADRE DEL CARRER INDÚSTRIA:   3.616 W 
POTÈNCIA EN EL QUADRE DE LA PLAÇA CONSTITUCIÓ:  1.616 W 

 
 
2.3. Potència de càlcul 
 
Per a tenir en compte les sobrecorrents d’encesa de les làmpades de descàrrega, el REBT 
exigeix que les caigudes de tensió a les línies es calculin augmentant en un factor de 1,8 les 
potències instal·lades. 
 
 
2.4. Potència consumida. Potència a contractar 
 
Per a tenir en compte l’energia consumida en els equips d’encesa, cal afectar la potència 
instal·lada en un factor, que en el nostre cas és de 1,2. Amb aquestes premisses, s’arriba a 
uns valors de consum reals, però per determinar la potència que caldrà contractar amb la 
companyia subministradora, s’ha de tenir en compte l’esglaonament existent d’intensitats 
nominals dels interruptors de control de potència. 
 
Segons les potències a contractar, es preveu que la tarifa més òptima i convenient a 
contractar, amb els preus vigents serà la 2.0. 
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A continuació es resumeix en un quadre les potències pel quadre del carrer Indústria: 
 

GENERAL LINIA 1 LINIA 2
Potència instal·lada (kW) 3,616 1,708 1,908
Potència de càlcul (kW) 7 3 3
Potència consumida (kW) 4 2 2
Intensitat (A) 7,3 3,5 3,9
Protecció magnetotérmic (A) 25 10 10
Protecció diferencial (A) 25 / 0,3 25 / 0,3 25 / 0,3 

La potència total a contractar serà de 4 kW  
 

Figura 2.5. Taula resum de les potències del quadre del carrer Indústria. 
 
 

La potència a contractar serà la potència disponible igual o immediatament superior a la 
estimada com a consumida, que en el nostre cas és de 4kW. 
 
 
A continuació es resumeix les potències pel quadre de la Plaça Constitució: 
 

GENERAL LINIA 3 LINIA 4
Potència instal·lada (kW) 1,616 0,816 0,8
Potència de càlcul (kW) 3 1 1
Potència consumida (kW) 2 1 1
Intensitat (A) 3,3 1,7 1,6
Protecció magnetotérmic (A) 25 10 10
Protecció diferencial (A) 25 / 0,3 25 / 0,3 25 / 0,3 

La potència total a contractar serà de 4 kW  
 

Figura 2.6. Taula resum de les potències del quadre de la plaça Constitució. 
 
 

La potència a contractar serà la potència disponible immediatament superior a la estimada 
com a consumida, que en el nostre cas és de 4kW. 
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3. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
 
3.1. Descripció general 
 
Tal i com s’ha comentat abans s’utilitzaran els següents tipus de lluminàries i columnes: 
 
 
Enllumenat Principal 
 
 

- Lluminàries tipus AP-3 de IEP, amb làmpades de Vapor de Sodi d’Alta Pressió 
(VSAP) de 100 W. 

 
 
 

 
 

Figura 3.1.a.  
 
 
 

- Lluminàries tipus FO-9 de IEP, amb làmpades de Vapor de Sodi d’Alta Pressió 
(VSAP) de 100 W. 

 
 
 

 
 

Figura 3.1.b. 
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- Columna cilíndrica de 7m, amb un braç de 2m a l’alçada de 7m i un braç de 0,5m a 
l’alçada de 4,5m. 

 

 
Figura 3.1.c. 

 
 
 
Enllumenat de Senyalització 
 

- Balises tipus Luxembourg (referència 2853) de la casa Fundició Dúctil Benito, amb 
diode d’un consum màxim de 2,6VA. 

 
 

 
Figura 3.1.d. 
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- Balises tipus Stromboli MF de la casa IEP, amb làmpades fluorescents compactes de 
13W. 

 
Figura 3.1.e. 

 
 
L’equidistància de l’enllumenat principal serà de 35 metres, aproximadament, entre els punts 
de llum de l’enllumenat de tot l’àmbit.  
 
Les línies d’alimentació dels diferents punts de llum s’han previst a través de dos quadres 
d’enllumenat. Dues línies sortiran del Quadre 104 i les altres dues, d’un quadre nou. El 
quadre 104, situat al carrer Indústria es troba entre els carrers Prat i Sant Jordi, davant 
l’edifici del Mercat d’Alimentació de Canovelles, segons plànols passats per l’Ajuntament 
d’aquesta població. El quadre d’enllumenat nou, situat a la Plaça Constitució es troba 
segons “Projecte d’Urbanització de la Plaça Constitució”, al mateix carrer Indústria, davant la 
Plaça. 
 
L'encesa i apagada d'aquest nou enllumenat és regulada per un rellotge astronòmic, 
programat per a les coordenades geogràfiques del terme municipal de Canovelles, i pel 
regulador de flux en capçalera de l’armari de distribució que permet el control del flux per 
part de l’Ajuntament del municipi. 
 
Amb aquesta disposició dels quadres, tots els cables de les línies d’alimentació resulten ser 
de 6 mm2. Els càlculs s’han fet admetent com a caiguda de tensió màxima de la línia un 
1.5% (en front el 3% que estableix el reglament), pretenent deixar la instal·lació preparada 
per a futures ampliacions, tal i com es pot observaren els càlculs adjunts en el present 
annex. 
 
La secció de les línies que alimenten els quadre de control serà d’acord amb la companyia 
subministradora, pels càlculs s’ha adoptat una secció desfavorable de 25 mm2 o menor, per 
tal suposar caigudes de tensió màximes i donar més marge de seguretat. 
 
3.2. Instal·lació d’enllaç 
 
Els punts de connexió a la xarxa de la companyia estan situats tal i com s’indica en els 
plànols adjunts. Es preveu la instal·lació de línies soterrades de coure, segons la potència 
instal·lada, com a línies d’enllaç. 
 
Les caixes generals de protecció i els equips de comptatge estaran integrats en el quadre de 
control, i quedaran situats tal i com es descriu als plànols corresponents. El quadre de 
control es connectarà a terra amb cable de coure nu a les piques corresponents clavades a 
terra. 
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3.3. Quadre de control 
 
Tal i com ja s’ha comentat, el quadre de control es mantindrà el que hi ha al mateix carrer 
Indústria, anomenat Quadre 104, i es preveu la utilització del quadre nou de la Plaça 
Constitució previst en el “Projecte d’Urbanització de la Plaça Constitució”. 
 
3.4. Estesa de tubs  
 
Els conductes protectors dels cables estaran formats per tub corrugat de PE de doble paret 
de 90 mm. de diàmetre per qualsevol de les seccions dels conductors. 
 
Durant l'obra es tindrà cura de que no entrin materials estranys en els tubs i es revisaran 
abans de la col·locació dels cables. 
 
A l'entrada dels conductors a la lluminària es col·locarà una protecció mecànica, per evitar 
qualsevol desperfecte als conductors. 
 
3.5. Estesa de cables 
 
L'estesa de cables es farà amb molta cura, evitant la formació de colzes i torçades. Els 
cables que es col·loquin dins dels tubs s'enfilaran per aquests mitjançant guia d'acer, que es 
subjectarà descobrint el coure, establint un lligam ferm per a arrossegar-lo mecànicament. 
 
S'evitaran, en tot cas, els fregaments, traccions exagerades i corbes de radi inferior a 6 
vegades el diàmetre exterior del conducte. 
 
3.6. Secció dels cables 
 
Les seccions dels cables s'han calculat tenint en compte el REBT, i no superant, en cap cas, 
les intensitats admissibles. A més a més, es tindrà en compte el referent a la potència de les 
làmpades de descàrrega, multiplicant la potència instal·lada per 1,8 per tenir en compte els 
sobrecorrents d’encesa.  
 
El Reglament electrotècnic de Baixa Tensió estableix la caiguda de tensió màxima en el 3%, 
essent la secció mínima de 2,5 mm² a l'interior de braços i columnes, i 6 mm² a les 
canalitzacions soterrades. Com s’ha dit anteriorment, aquesta caiguda de tensió màxima 
serà inferior al 1.5%, enlloc del 3% que estableix el reglament, per a tal de deixar la 
instal·lació preparada per a futures ampliacions. 

 
Una vegada acabada la instal·lació, es procedirà fer totes les revisions de la xarxa de terres, 
es comprovarà valor d’aquesta, afegint piquetes a la xarxa de terra si fos necessari per 
arribar al valor indicat. 
 
3.7. Pericons 
 
Als encreuaments dels carrers i en els canvis bruscos de direcció es posaran pericons de 
mides 38 x 38 x 55 cm. 
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4. PROTECCIONS 
 
 

4.1. Protecció dels punts de llum 
 
A cada punt de llum, s’instal·larà una protecció per fusibles, col·locats en un cofret estanc 
que permeti el tall omnipolar a fi de garantir l’absència de tensió en les operacions de 
manteniment. 
 
 

4.2. Presa de terra 
 
Als trams soterrats de la instal·lació es realitzarà l’estesa d’una línia equipotencial de terra, 
que discorrerà en paral·lel al traçat de les línies, per fora del tub de protecció dels cables. 
Estarà formada per un conductor de coure nu de 35 mm2  de secció, en contacte directe amb 
la terra. A aquest conductor, que realitza les funcions d’elèctrode de terra, es connectaran la 
totalitat de columnes, braços, armari de control i parts metàl·liques accessibles que formen 
part de la instal·lació. Per a reforçar aquesta xarxa equipotencial, cada 50 m com a mínim i 
en un número suficient per a garantir el valor de resistència de terra exigit, s’instal·laran 
piques d’acer galvanitzat de 2 m de longitud i 14 mm de diàmetre exterior, recobertes per 
una capa protectora de coure, unides al conductor equipotencial mitjançant soldadura 
aluminotèrmica. 
 
La resta d’elements de la xarxa de terres tindran les següents característiques: 
  
a) Conductors de protecció.   S = 2,5 mm2 
  
b) Línia principal de terra.  Tindrà la secció mínima permesa: S = 16 mm2 
 
c) Línia d’enllaç amb terra.  Tindrà la secció mínima permesa: S = 35 mm2  
 
 

4.3. Resistència de terra 
 
Segons les prescripcions del REBT han de garantir-se per a tot tipus de instal·lació que 
qualsevol massa no pugui donar una tensió de contacte superior a 24 V (poden donar-se les 
condicions de local humit). Al existir una protecció diferencial, la màxima corrent de defecte 
possible serà de 300 mA, el que ens exigeix una resistència de terra RT màxima de 30 Ω. 

 
No obstant aquestes indicacions, i en previsió del deteriorament que pugui patir la 
instal·lació amb el pas del temps, el valor màxim permès per a la Resistència de Terra serà 
de 10 Ω. 
 
La resistència a terra del conductor nu soterrat es: 
 
   RT  =  (2 ·  ρ) / L 
 

 On  
  RT  : Resistència a terra en Ω 
   ρ  : Resistivitat del terreny en Ω·m. 
   L  : Llargada del conductor soterrat en m. 
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En el nostre cas, adoptem  ρ = 1000 Ω/m. corresponent a un terreny sec.  
 
Per aconseguir una resistència de terra inferior a 10 Ω, la llargada mínima de cable a soterrar 
serà: 
  
   L = ( 2 · ρ ) / RT 
 
En el nostre cas: 
 
   L = ( 2 · 1000 ) / 10 = 200 m. 
 
Totes les línies que es preveu instal·lar, superen aquesta llargada, però per major seguretat, 
s’instal·laran piques cada 50 metres, o a cada punt de llum. 
 
La unió de la línia de terra a la columna serà mitjançant terminal a pressió, cargol, roseta i 
femella de material inoxidable. 
 
La instal·lació de tots els elements a l'interior del punt de llum, es farà de tal manera que tota 
la instal·lació sigui inaccessible i que calguin eines especials per a la seva manipulació. 
 
En tota la instal·lació es complirà rigorosament allò que està prescrit en el Reglament 
Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
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5. CÀLCULS LUMINOTÈCNICS 
 
A continuació s'adjunten els càlculs luminotècnics referents a la secció tipus dels vials i 
zones objecte del projecte realitzats amb el software de la casa IEP: 
 

o c/ Indústria (vorera + vial + vorera) 
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6. CÀLCUL DE LES SECCIONS DE LES LÍNIES ELÈCTRIQUES 
 
Per al càlcul de les seccions dels conductors, s'han tingut en compte, entre altres, les 
Instruccions ICT BT 007 i ICT BT 017. 
 
La secció dels conductors a utilitzar es determinarà de forma que la caiguda de tensió entre 
l'origen de la instal·lació i qualsevol punt d'utilització sigui més petita del 1.5% és a dir, 
inferior a 6 V. La secció dels conductors, tractant-se d’una instal·lació soterrada, no serà mai 
inferior a 6mm². 
 
La potència a considerar en cada punt, a efectes de càlcul de les seccions, serà la resultant 
de multiplicar per 1,8 la potència en Watts de cadascun. 
 
Pel que fa a les intensitats màximes admissibles, es tindrà en compte la Instrucció ICT BT 
007. 
 
Per als diferents càlculs a efectuar, s'utilitza el mètode de les línies de secció no uniforme. 
Els diferents paràmetres es calculen amb les expressions per a línies trifàsiques que 
s’indiquen a continuació: 
 

- Secció dels conductors: 
 

n

nnn
n U

LcosI3
S

⋅χ

⋅ϕ⋅⋅
=  

- Intensitat: 
 

n

n
n

cosU3

P
I

ϕ⋅⋅
=  

- Caiguda de tensió: 
 

n

nnn

n

S

LI
U

⋅

⋅⋅⋅
=

χ

ϕcos3
 

 
on els diferents termes tenen el següent significat: 
 
In  = Intensitat, en ampers, que circula pel tram n 
Pn = Potència en Watt, que es transporta (afectada del coeficient 1,8) 
U  = Tensió entre fases (400 volts) 
Un  = Caiguda de tensió en volts, del tram n 
Ln = Longitud del tram en metres 
χ = Conductibilitat (56 per al coure) 
Sn  = Secció del conductor en mm2, del tram n 

n
ϕcos  = Factor de potencia (0.9) 

 
La secció a utilitzar es calcularà partint de la potència simultània que ha de transportar el 
cable, calculant la intensitat corresponent i seleccionant el cable adequat amb els valors 
d'intensitat màxima admissible en funció del tipus d’instal·lació. 
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Adjuntem a continuació els càlculs per a les noves línies d’enllumenat del carrer Indústria: 
 
 

Punt P càlcul P acumulada SECCIÓ Depèn % Parcial % Total 

 kW kW mm2 Llum   

Quadre 104 0 6,456 25 0 0,19% 0,19% 
Quadre NOU 0 3,256 25 0 0,09% 0,09% 

L1.1 0,36 2,6904 6 Quadre 104 0,11% 0,30% 
L1.2 0,36 2,2368 6 L1.1 0,21% 0,51% 

L1.3 0,36 1,8768 6 L1.2 0,16% 0,67% 
L1.4 0,36 1,47 6 L1.3 0,14% 0,80% 

Arqueta1.1 0 1,47 6 L1.4 0,07% 0,88% 

Arqueta1.2 0 1,456 6 Arqueta1.1 0,05% 0,93% 
L1.5 0,36 1,08 6 Arqueta1.2 0,02% 0,95% 

L1.6 0,36 0,72 6 L1.5 0,08% 1,03% 

L1.7 0,36 0,36 6 L1.6 0,11% 1,15% 

L1.8 0,36 0 6 L1.7 0,03% 1,17% 
L1.9 0,0234 0,0702 6 L1.1 0,00% 0,30% 

L1.10 0,0234 0,0468 6 L1.9 0,00% 0,30% 
L1.11 0,0234 0,0234 6 L1.10 0,00% 0,31% 

L1.12 0,0234 0 6 L1.11 0,00% 0,31% 

L1.13 0,0234 0,0234 6 L1.3 0,00% 0,67% 
L1.14 0,0234 0 6 L1.13 0,00% 0,67% 

L1.15-21 0,014 0 6 Arqueta1.1 0,00% 0,88% 

L1.22-29 0,016 0 6 Arqueta1.2 0,00% 0,93% 

 
Figura 6.1. Taula amb els càlculs pertanyents a la línia L1. 

 
 

Punt P càlcul P acumulada SECCIÓ Depèn % Parcial % Total 

 kW kW mm2 Llum   

L2.1 0,36 3,0456 6 Quadre 104 0,16% 0,35% 

L2.2 0,36 2,6856 6 L2.1 0,23% 0,58% 
L2.3 0,36 2,3256 6 L2.2 0,20% 0,78% 

L2.4 0,36 1,836 6 L2.3 0,16% 0,95% 
L2.5 0,36 1,456 6 L2.4 0,18% 1,12% 

L2.6 0,36 1,096 6 L2.5 0,10% 1,23% 

L2.7 0,36 0 6 L2.6 0,03% 1,26% 
L2.8 0,36 0,376 6 L2.6 0,06% 1,28% 

Arqueta2.1 0 0,376 6 L2.8 0,02% 1,31% 
L2.9 0,36 0 6 Arqueta2.1 0,00% 1,31% 

L2.10-19 0,02 0 6 L2.4 0,00% 0,95% 

L2.20-27 0,016 0 6 Arqueta2.1 0,00% 1,31% 

L2.28 0,1296 0 6 L2.3 0,00% 0,78% 
 

Figura 6.2. Taula amb els càlculs pertanyents a la línia L2. 
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Punt P càlcul P acumulada SECCIÓ Depèn % Parcial % Total 

 kW kW mm2 Llum   

L3.1 0,36 1,456 6 Quadre NOU 0,14% 0,23% 

Arqueta3.1 0,36 1,096 6 L3.1 0,02% 0,25% 
L3.2 0,36 0,72 6 Arqueta3.1 0,07% 0,32% 

L3.3 0,36 0,36 6 L3.2 0,05% 0,37% 
L3.4 0,36 0 6 L3.3 0,03% 0,40% 

L3.5-12 0,016 0 6 Arqueta3.1 0,00% 0,25% 

 
Figura 6.3. Taula amb els càlculs pertanyents a la línia L3. 

 
 

Punt P càlcul P acumulada SECCIÓ Depèn % Parcial % Total 
 kW kW mm2 Llum   

L4.1 0,36 1,08 6 Quadre NOU 0,12% 0,21% 
L4.2 0,36 0,72 6 L4.1 0,08% 0,29% 
L4.3 0,36 0,36 6 L4.2 0,05% 0,34% 

L4.4 0,36 0 6 L4.3 0,03% 0,37% 

 
Figura 6.4. Taula amb els càlculs pertanyents a la línia L4. 
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7. PLA DE MANTENIMENT 
 
Tenint en compte la situació de la instal·lació, el manteniment adoptat és el següent: 
 

- Visites periòdiques al quadre de control, comprovant els paràmetres de la instal·lació. 
- Neteja de les llumeneres cada any i mig. 
- Pintura de suports cada 10 anys 
- Canvi d’equips auxiliars i reposició de làmpades esgotades 
- Comprovació de terres i aïllament cada any 
- Inspecció E.C.A. cada 2 anys. 
- Comprovació consum energia reactiva. 



 

 

Projecte de remodelació i millora del carrer Indústria a la localitat de Canovelles 
Annex 10. Senyalització viària 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 10 
 

SENYALITZACIÓ VIÀRIA



 

 

Projecte de remodelació i millora del carrer Indústria a la localitat de Canovelles 
Annex 10. Senyalització viària 

 

2 

 

ÍNDEX 
 
 

 
1. INTRODUCCIÓ.................................................................................................................3 

2. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL...................................................................................4 

2.1. Tipologia de marques vials.......................................................................................4 

3. SENYALITZACIÓ VERTICAL...........................................................................................5 

3.1. Tipologia de senyals.................................................................................................6 

4. SEMAFORITZACIÓ DE LES INTERSECCIONS..............................................................8 

4.1. Tipologia de semàfors...............................................................................................9 

4.2. Funcionament...........................................................................................................9 

4.3. Situació...................................................................................................................10 

4.4. Elements.................................................................................................................10 

4.5. Normativa................................................................................................................11 

 

  

 



 

 

Projecte de remodelació i millora del carrer Indústria a la localitat de Canovelles 
Annex 10. Senyalització viària 

 

3 

 

1. INTRODUCCIÓ 
 
El present annex té com a objectiu descriure totes aquelles unitats que són necessàries per 
al bon funcionament de les vies, des del moment de la seva posada en servei. La 
senyalització horitzontal de les vies públiques per mitjà de marques vials juntament amb la 
senyalització vertical i senyalització semafòrica, constitueix una important ajuda als usuaris 
de la via, contribuint a millorar la circulació, facilitant la seva comprensió per part dels 
conductors. L’ordenació de la circulació amb tots tipus de senyals, s’han de coordinar no 
solament entre si, sinó també amb els altres elements dels carrers, traçat i entorn que així 
mateix influeixen decisivament en la seguretat i comoditat de la circulació i per tant, en el 
correcte funcionament de la via. 
 
S’ha pres com a referència el document ‘Senyalització Urbana’ publicat pel departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. En aquesta publicació 
s’han adaptat les Normes del Ministeri de Foment 8.1-IC Senyalització Vertical i 8.2-IC 
Marques Vials a les circumstàncies especials de les vies urbanes i a l’experiència recollida. 
 
En l’últim  apartat d’aquest annex es descriu la senyalització semafòrica de les interseccions 
més singulars. 
 
Les actuacions a desenvolupar a l’àmbit de la senyalització, abalisament i defenses de les 
obres són les següents: 
 

• Retirada de la senyalització vertical actualment present. 
• Disposició de la nova senyalització vertical d’acord amb la normativa vigent al llarg de 

tot el carrer. 
• Retirada de la senyalització semafòrica actualment present a la zona. 
• Disposició de la nova senyalització semafòrica d’acord amb la normativa vigent. 
• Disposició de la nova senyalització horitzontal. 
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2. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
Les marques vials són línies o figures, aplicades sobre el paviment, que tenen per missió 
satisfer una o diverses de les funcions següents: 
 

• Delimitar els carrils de circulació. 
• Separar els sentits de circulació. 
• Indicar la vora de la calçada. 
• Delimitar les zones exclusives per a la circulació regular de vehicles. 
• Reglamentar la circulació, especialment l’avançament, l’aturada i l’estacionament. 
• Repetir o recordar un senyal vertical. 
• Permetre els moviments indicats. 
• Informar, guiar i orientar als usuaris 

 
La seva finalitat és la d’augmentar la seguretat, l’eficàcia i la comoditat de la circulació. Per 
tot això, es fa necessari tenir-les en compte en qualsevol actuació d’un vial, com a part 
integrant del disseny i no com un afegit posterior a la seva concepció. 
 
Totes les marques vials s’han projectat en color blanc en referència a la Norma UNE 48103, 
B-118 i els amples i formes són els adequats per vies urbanes on la velocitat de projecte és 
inferior als 60 Km/h. 
 
 
2.1. Tipologia de marques vials 
 
A continuació es descriuen les marques vials: 
 
Marques longitudinals 
 
Aquesta marca serveix per delimitar els carrils i signifiquen que cap conductor no pot 
circular-hi pel damunt, exceptuant els casos en que la circulació ho requereixi per fer 
algunes maniobres permeses. 
 
Marques transversals 
 
Aquestes línies poden indicar detenció si és el cas de ser contínua, cedir el pas si es tracte 
de línia discontínua, o indicar un pas de vianants i per tant les persones que condueixen 
tenen que cedir el pas. 
 
Fletxes 
 
Les fletxes indiquen els moviments permesos o obligats per als conductors que circulin per 
un carril, en el pròxim carril. 
 
Inscripcions 
 
L’objectiu de les inscripcions en el paviment és proporcionar una informació complementària 
i recordar l’obligació imposada per un senyal vertical o imposar per si mateixa una 
determinada prescripció. 
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3. SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
La senyalització vertical és el conjunt de plaques metàl·liques que hi ha col·locades a les 
vies urbanes i que estan destinades a informar, advertir, ordenar i reglamentar a les 
persones usuàries d’aquestes vies de quin ha de ser el seu comportament mentre hi 
circulen. 
 
Hi ha d’haver només els senyals necessaris, ja que un excés de senyalització el que 
provoca és precisament l’efecte contrari al desitjat. La capacitat de percepció de l’usuari és 
limitada. Un nombre excessiu de senyals activa mecanismes desinhibidors als conductors i 
pot provocar que no se’n percebi algun, arribant al punt de produir alguna situació perillosa 
si no es respecta. 
 
L’objectiu de la senyalització vertical és augmentar la seguretat, l’eficàcia i la comoditat de la 
circulació, és per això que s’han seguit les següents consideracions generals: 
 

• Una bona senyalització ha de ser clara, senzilla i uniforme. 
• Els senyals es col·locaran a la dreta del sentit de la circulació, però excepcionalment, 

quan així no sigui possible i sempre que es tracti d’indicacions per girar a l’esquerra o 
continuar endavant, es podran col·locar a l’esquerra. En el cas de senyals de 
prohibició d’entrada o restricció de pas, es podrà senyalitzar ambdós costats del 
carrer per tal de reforçar la informació. 

• La col·locació d’un senyal no ha de disminuir la visibilitat d’un altre senyal o semàfor, 
de la mateixa manera que no hi ha d’haver interferència amb el mobiliari urbà de 
l’entorn. 

• Es col·locaran com a màxim dos senyals, amb les seves plaques complementàries 
respectives, en un mateix pal. 

• Cal utilitzar el nombre mínim de senyals que permetin prendre les mesures o realitzar 
les maniobres necessàries amb comoditat en condicions normals, per evitar que les 
persones que condueixin perdin percepció. 

• Com a norma general, s’accepta que en zones urbanes hi hagi 50 senyals en un tram 
d’un quilòmetre, cosa que suposa un senyal cada 20 metres. 

• No es poden utilitzar més senyals, ni es poden utilitzar amb significats diferents dels 
que figuren en el Catàleg Oficial de Senyals. 

• Per facilitar la interpretació dels senyals, s’hi podrà afegir una inscripció en una placa 
complementària rectangular col·locada a sota. 

 
Les dimensions dels senyals són les especificades per la Instrucció 8.1.-I.C., ‘Senyalització 
Vertical’ per a vies amb velocitat de projecte inferior a 60 km/h aplicable a vies urbanes. 
 
Materials 
 
Tots els senyals són de xapa d’acer amb pestanya de 25 mm segons normes del Ministeri 
de Foment i han de garantir l’aspecte, durada i resistència a l’acció dels agents atmosfèrics. 
Els pals seran d’acer galvanitzat i tindran les dimensions indicades en el plànol de detalls de 
la senyalització. Les fonamentacions dels senyals són les indicades en el plànol de detalls 
de la senyalització. 
Sempre que es cregui oportú es poden col·locar unes plaques complementàries a els 
senyals verticals per tal de precisar el significat del senyal mitjançant caràcters alfanumèrics 
i símbols. 
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3.1. Tipologia de senyals 
 
Els diferents tipus de senyals es descriuen a continuació: 
 
Senyals d’advertiment d’un perill: P 
 
Aquest tipus de senyals indiquen a les persones que condueixen l’existència d’un possible 
perill difícil de ser percebut a temps.  
 
Aquests senyals tenen forma de triangle equilàter de 70 cm el costat, orla de color vermell, 
fons blanc i amb lletres, números o símbols en negre. 
 
Els senyals es col·locaran a una distància de 30 metres del punt perillós que senyalitza on la 
velocitat sigui de 30 km/h, i a una distància de 50 metres on la velocitat sigui de 50 km/h. 
 

 
 

Figura 3.1.a. Senyal vertical P-15a. 
 
 
Senyals de reglamentació: R 
 
Aquests senyals indiquen a les persones que condueixen les obligacions, limitacions o 
prohibicions especials que en cas de no ser respectades, produirien una situació de perill 
per als usuaris de la via. 
 
Els senyals que indiquen alguna obligació són circulars de diàmetre 60 cm, amb fons blau i 
símbols en blanc. Per contra, les senyals que indiquen alguna prohibició tenen forma circular 
de 60 cm de diàmetre, amb una orla de color vermell, el fons blanc i els símbols en color 
negre. Com a excepcions, el senyal de cediu el pas té forma de triangle equilàter, fons blanc 
i orla vermella, i la de stop té forma octogonal, fons vermell i les lletres blanques. 
 

 
 

Figura 3.1.b. Senyal vertical R-2. 
 

 
 

Figura 3.1.c. Senyal vertical R-101. 
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Figura 3.1.d. Senyal vertical R-301. 
 
 

 
 

Figura 3.1.e. Senyal vertical R-302. 
 
 

 
 

Figura 3.1.f. Senyal vertical R-303. 
 
 
Senyals o rètols d’indicació: S 
 
Aquests senyals indiquen a les persones que condueixen quelcom d’interès a la via. 
Els senyals o rètols d’indicació la seva forma és generalment rectangular, fons de color blau, 
l’orla de color blanc i els elements de color blanc i/o negre. 

 
 

 
 

Figura 3.1.g. Senyal vertical P-15a. 
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4. SEMAFORITZACIÓ DE LES INTERSECCIONS 
 
La senyalització mitjançant els semàfors és una manera eficaç de controlar i regular el 
trànsit en aquelles situacions on la seva densitat en fa més complicada la regulació 
mitjançant les normes de prioritat o els senyals verticals descrites anteriorment. Són un mitjà 
automàtic per regular i controlar el trànsit, mitjançant la repartició del temps d’utilització de la 
via per a cada usuari. 
 
En aquest projecte en particular, s’ha semaforitzat les següents interseccions: 
 

- Carrer Indústria amb el carrer Molí de la sal (Figura 4.1). 
- Carrer Indústria amb el Carrer de Sant Jordi (Figura 4.2). 

 
 

 
 

Figura 4.1. Detall en planta de la senyalització semafòrica en la intersecció dels carrers 
Indústria i Molí de la sal. 
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Figura 4.2. Detall en planta de la senyalització semafòrica en la intersecció dels carrers 
Indústria i de Sant Jordi. 

 
4.1. Tipologia de semàfors 
 
Hi ha quatre tipus de semàfors: els reservats per a vianants, els circulars per a vehicles, els 
quadrats per a vehicles o d’ocupació de carril i els reservats a determinats vehicles. 
 
 
4.2. Funcionament 
 
Els semàfors assignen alternativament el dret de pas a cada moviment o grup de moviments 
que conflueixen en una intersecció. D’aquesta manera, quan una intersecció es regula per 
semàfors, la preferència de pas es dóna alternativament. 
 
Les seqüències de pas en ocasions no són sempre les mateixes, ja que depenen de les 
condicions del trànsit en aquella zona. 
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Altres conceptes relacionats amb els semàfors són el seu cicle, la seva fase, l’interval i el 
repartiment del cicle. 
 
El cicle d’un semàfor és el temps que transcorre entre dos senyals idèntics. En un cicle 
s’efectuen tots els moviments en un determinat ordre. Quan el cicle acaba, s’inicia una altra 
successió idèntica. 
 
Una fase és una fracció del cicle, durant la qual es realitza un o diversos moviments 
simultàniament. 
 
L’interval és el temps durant el qual roman encesa una llum, o el temps en què en una cara 
del semàfor apareixen simultàniament dues llums. Podem parlar d’interval verd i d’interval 
verd groc. 
 
El repartiment del cicle és la distribució d’aquest entre les diferents vies que conflueixen en 
una intersecció. 
 
 
4.3. Situació 
 
Els semàfors es poden col·locar: 
 

• A la dreta de la calçada, que és la col·locació més comuna. En aquest cas se situen 
sobre uns pals que es col·loquen a més de dos metres i a menys de tres metres i mig 
sobre la calçada. 

• A l’esquerra, si la via és de doble calçada i té una illa o una altra separació en el 
centre. 

• Ambdós costats de la via que regulen. 
• A sobre del costat que regulen. En aquest cas s’han de situar a una altura que no 

sigui inferior a quatre metres i mig. 
 
 
4.4. Elements 
 
Els elements que componen un semàfor són els següents: 
 

• Cap 
 

És l’armadura que conté les parts visibles del semàfor. Cada cap té un nombre 
determinat de llums orientades en diferents direccions. En el cap del semàfor trobem: 

 
a. Cara 

Són el conjunt de les llums del cap que estan orientades en la mateixa 
direcció. A cada cara podem trobar una, dues, tres o més unitats òptiques. 

 
b. Unitats òptiques 

Estan formades per una bombeta, un reflector còncau per concretar el feix 
lluminós cap a una direcció concreta i un vidre difusor circular, que es pot 
posar d’un diàmetre més gran si es pretén reforçar l’efecte del senyal. 
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c. Visera 
Encara que aquest dispositiu no és imprescindible, es col·loca per sobre o al 
voltant de cadascuna de les unitats òptiques per tal de: 

 
i. Evitar que els rajos solars afectin les unitats òptiques i sembli que 

estiguin il·luminades. 
ii. Impedir que el senyal emès pel semàfor es vegi des d’altres parts de la 

via cap on no està enfocat el semàfor. 
 

• Regulador 
 

És el dispositiu que serveix per ordenar els canvis de llums del semàfor. 
 
 
4.5. Normativa 
 
La normativa aplicable és la normativa UNE 135401 que fa referència a elements reguladors 
de trànsit. 
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1. OBJECTIUS 
 
L’objectiu d’aquest annex és definir tot allò referent a l’arbrat de la zona d’àmbit d’actuació. A 
més, es presentarà tot el procés per a la correcta instal·lació de la jardineria i el bon 
condicionament del terreny. 
 
Part de l’arbrat existent a la zona, quedarà en la seva ubicació actual. En el document nº2, 
Plànols, queda indicada la seva ubicació. 
 
El sistema de reg amb el qual es pretén regar l’arbrat viari previst, serà mitjançant una xarxa 
automatitzada de degoteig d’aigua, aquesta xarxa s’alimentarà de la xarxa pública d’aigua 
potable. La xarxa de reg de l’arbrat està definida a l’annex nº6 d’aquest projecte, 
Abastament d’aigua potable i reg. 
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2. DESCRIPCIÓ DE LA JARDINERIA 
 
La jardineria del carrer Indústria presentarà dos formats d’ubicació de l’arbrat. 
 

• Arbrat plantat directament a terra. 
• Arbrat plantat en jardineres. 

 
 
Arbrat plantat directament a terra 
 
L’elecció de les espècies vegetals s’ha realitzat en base a la seva adaptació al clima de la 
zona, i també tenint en compte el manteniment que requereix cada espècie buscant sempre 
que les tasques de manteniment així com el factor econòmic sigui mínim. També s’ha buscat 
unes espècies que tinguin una alçada de copa alta per evitar que molesti al trànsit de la 
zona així com a la visibilitat de la senyalització vertical i la senyalització semafòrica. 
 
A continuació s’indica les espècies escollides i la seva informació. 
 
Pyrus Calleryana ‘Chanticleer’ 
 
Gènere: Pyrus 
 
Espècie: calleryana 
 
Família: rosàcies 
 
Origen geogràfic: est d'Àsia 
 
Nom comú: perera de Callery o Chanticleer 
 
És un arbre caducifoli de capçada cònica, amb una alçària d’entre 5 i 14 m i una amplada de 
capçada de 3,5 a 4,5 m. L'escorça és de color gris fosc. Les fulles són simples, ovades, fan 
de 4 a 10 cm, són de color verd fosc brillant a l'anvers, més pàl·lid al revers, i es tornen d'un 
excel·lent color vermell, groc, taronja o porpra a la tardor. Floreix a la primavera, abans que 
el nou fullatge hagi acabat de brotar, amb flors de color blanc de 2 a 2,5 cm de diàmetre, 
disposades en raïms umbel·liformes de sis a dotze flors. Els fruits són poms globosos, d'1 a 
1,8 cm, de color marró fosc amb taques blanquinoses, que maduren a l'estiu. 
 
És un arbre resistent al fred i a la calor. Tolera un grau mig de sequera una vegada implantat 
i l’atmosfera contaminada de les ciutats. S’adapta a la majoria de sòls i el seu pH ideal és 
7,5-8,5. 
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Figura 2.1. Imatge d’una filera d’arbres ‘Chanticleer’ al voral d’una via. 
 
 
Cercis Siliquastrum ‘Arbre de l’amor’ 
 

Gènere: Cercis 

 

Espècie: siliquastrum 

 

Família: lleguminoses-cesalpiniàcies 

 

Origen geogràfic: sud-est d'Europa i oest d'Àsia 

 

Nom comú: arbre de l'amor 

 

És un arbre caducifoli de capçada arrodonida irregular, amb una alçària d'entre 5 i 12 m, i 

una amplada de capçada d'entre 3 i 10 m. L'escorça és fissurada, de color marró vermellós. 

Les fulles són simples, arrodonides i amb forma de cor; fan entre 7 i 12 cm i són de color 

verd mitjà mat per l'anvers i glauc pel revers. La floració es produeix els mesos de març i 

abril, abans que surtin les fulles. Les flors, d'entre 1,5 i 2,5 cm, estan disposades en fascicles 

d'uns 12 cm i a vegades apareixen directament al tronc; són d'un color lila molt ornamental, 

per bé que hi ha també varietats de color rosa i de color blanc. Els fruits són llegums de 

color marró fosc o marró vermellós que fan entre 5 i 12 cm; apareixen al principi de la tardor 

i resten a l'arbre durant l'hivern. 
 
És un arbre resistent al fred i a la calor. Tolerància alta a la sequera una vegada implantat i 
resistència mitjana a la contaminació. S’adapta a tot tipus de sòls i el seu pH ideal és 5-7,9. 
 



 
 

Projecte de remodelació i millora del carrer Indústria a la localitat de Canovelles 
Annex 11. Jardineria 

 

 
 

6 
 

 
 

Figura 2.2. Imatge d’un ‘Arbre de l’amor’ a la vorera d’una via urbana. 
 
 
Arbrat plantat en jardineres 
 
L’elecció de les espècies vegetals que aniran en jardineres, s’ha realitzat en base a la seva 
adaptació al clima de la zona, i també tenint en compte el manteniment que requereix cada 
espècie buscant sempre que les tasques de manteniment així com el factor econòmic sigui 
mínim. 
 
A continuació s’indica les espècies escollides i la seva informació. 
 
Magnolia Grandiflora ‘Magnolia’ 
 
Gènere: Magnolia 
 
Espècie: grandiflora 
 
Família: magnoliàcies 
 
Origen geogràfic: sud-est dels Estats Units d'Amèrica 
 
Nom comú: magnòlia 
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És un arbre perennifoli, de capçada cònica. L'escorça és llisa i de color gris marronós. Les 
fulles són simples, el·líptiques, i són de color verd fosc brillant per l'anvers i verd clar o verd 
marronós pel revers. La floració es produeix entre els mesos de juny i agost, amb flors 
aïllades, molt grans, blanques i perfumades. Els fruits són plurifol·licles (agregats de 
fol·licles), primer de color verd clar i, quan maduren, a la tardor, d'un color marró clar; és en 
aquest moment quan s'obren i deixen veure unes llavors vermelles, molt aparents. És de 
creixement lent. 
És un arbre resistent al fred i a la calor. Presenta una resistència mitjana a la contaminació. 
S’adapta a sòls de característiques àcides i neutre, i el seu pH ideal és 4,5-6,5. 
 
 

 
 

Figura 2.3. Imatge d’una Magnolia Grandiflora. 
 

 
Chamaerops Humilis ‘Margalló’ 

 
Gènere: Chamaerops 
 
Espècie: humilis 
 
Família: Arecàcies 
 
Origen geogràfic: Regió Mediterrània 
 
Nom comú: margalló 
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Palmera dioica amb diversos estípits, tot i que de vegades només en tenen un. Poden 
arribar als 3 o 4 m d'alçària. Les fulles són palmades de color verd fosc, més o menys 
circulars, d'entre 40 i 80 cm de diàmetre. El pecíol té abundats espines de 2 a 3 cm de 
longitud. Les inflorescències, d'entre 15 i 20 cm de longitud, neixen entre les fulles. Les flors 
són grogues, menudes, unisexuals o hermafrodites. El fruit, el dàtil de rabosa, és arrodonit i 
lleugerament carnós, d'un color groc rogenc, i no té cap valor gastronòmic. En canvi, sí que 
en té la gemma apical, és comestible i de sabor molt agradable. És una palmera molt rústica 
que tolera tota mena de sòl, i que resisteix bé la sequera i fins i tot el vent del mar. 
 
 

 

 
Figura 2.4. Imatge d’un Chamaerops Humilis ‘Margalló’. 

. 
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3. CARACTERÍSTIQUES DE LA JARDINERIA 
 
Els arbres plantats al llarg del carrer, els ‘Chanticleer’, hauran de tenir unes dimensions i 
característiques compreses dins uns marges. Aquests hauran de ser rectes i sense 
deficiències fitosanitàries, a més, la copa estarà formada a partir de 2.5 m d’altura per no 
destorbar en el trànsit de la zona, i tindrà les ramificacions ben repartides al voltant de l’eix.  
 
Per a la plantació dels arbres s’obriran uns clots de 100 x 100 x 80 cm, retirant les terres de 
mala qualitat i omplint el clot amb terres amb un mínim del 3% en matèria orgànica i 
exemptes d’elements grollers. 
 
En quant a l’arbrat que anirà en jardineres seran, ‘Magnolia’ i ‘Margalló’, hauran de tenir 
unes dimensions i característiques compreses dins uns marges. 
 
La profunditat de plantació ha de ser l’adequada. Les terres hauran d’arribar com a màxim, 5 
cm per sobre del coll de la planta, mai més amunt. 
 
La zona de plantació de l’arbrat és reflecteix en el document nº2, Plànols. 
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4. MANTENIMENT 
 
El manteniment durant el període de garantia (mínim un any), anirà a càrrec del contractista, 
incloent les tasques necessàries per a garantir el desenvolupament satisfactori de cada una 
de les plantacions. 
 
Es realitzaran podes de formació lleugeres, o neteges de branques seques a causa de 
malalties o accident. En aquests casos, la neteja es realitzarà a l'hivern i s'aplicarà una pasta 
cicatritzant per a evitar malalties. 
 
També es realitzarà el manteniment necessari per tal de controlar l’alçada de l’arbre perquè 
aquest no excedeixi de l’altura desitjada, ja que cal tenir en compte que l’alçada d’aquests 
sempre ha de ser uns metres inferiors a les lluminàries per no fer ombres importants, les 
quals s’han projectat amb columnes de 7 m d’altura. 
 
Es reposaran tots els arbres total o parcialment morts o en la qual es consideri inviable el 
seu futur, s'haurà de procedir a la seva eliminació i la reposició d'altra unitat de la mateixa 
espècie i característiques formals, estructurals, igual dimensió, etc. L'època de reposició 
d'arbres haurà de ser de novembre a finals del mes de febrer. 
 
S'haurà de procedir a les labors d'eliminació de la vegetació d'espontània que s'instal·li en la 
superfície dels escocells i a les jardineres. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
Aquest annex de gestió de residus, té com objectiu fer una previsió dels residus que es 
generaran durant l’execució de les obres i la gestió que es realitzarà amb aquests residus. 
Els enderrocs, la runa i altres deixalles de la construcció constitueixen residus que contenen 
fraccions valorables que s’han de recuperar i altres fraccions que han de ser objecte de 
deposició controlada en el sòl per tal que es reincorporin al cicle de la naturalesa en 
condicions òptimes. 
 
Per a la gestió de residus es donarà compliment a la següent normativa: 
 

- Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

- Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels 
residus de construcció i enderrocs. 

- Real Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris 
ambientals i d’eco eficiència en els edificis. 

- Real Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 
20/1986, Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos. 

- Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus. 
 
En aquests decrets s’estableix la regulació de les operacions de gestió dels enderrocs, runa 
i residus de la construcció en general que es destinen a l’abandonament, no es consideraran 
residus destinats a l’abandonament de les terres o materials procedents de l’excavació que 
hagin de ser utilitzats com a rebliment per a una altra obra autoritzada. 
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2. PARTICIPANTS 
 
2.1. Productor dels residus 
 
L’Ajuntament de Canovelles serà el promotor de les obres. La Direcció Facultativa, per 
delegació del productor dels residus, té la decisió de transferir els materials a reciclar o 
elements a reutilitzar als posseïdors dels rebuigs de l’obra d’enderroc. 
 
2.2. Posseïdor dels residus 
 
El posseïdor dels residus és l’adjudicatari de les obres del projecte de remodelació i millora 
del carrer Indústria, al terme municipal de Canovelles, com a empresa que efectua les 
operacions de construcció, excavació o d’altres operacions generadores dels residus. Serà 
l’empresa constructora. 
 
2.3. Gestors dels residus 
 
Són els titulars de les instal·lacions en què s’efectuïn les operacions de valoració dels 
residus i en què s’efectua la disposició del rebuigs. 
 
Per tal de donar compliment amb la normativa sobre la regulació dels enderrocs i altres 
residus de la construcció, a continuació es descriuen el dipòsit controlat de terres, enderrocs 
i runes en general, i la planta de reciclatge més properes a l’àmbit del projecte on aniran a 
parar els residus de la construcció. 
 
La instal·lació prevista per a l’abocament dels residus és l’abocador de residus: DIPÒSIT 
CONTROLAT DE LLINARS DEL VALLÈS: 
 
 Nom del titular:  GESTIÓ DE RUNES DEL VALLÈS ORIENTAL, S.L. 
 Estat:     En servei   

Tipus de residu gestionat:    Runes 
Adreça física:  CTRA. DE CARDEDEU A DOSRIUS (BV-5103) KM 6 

     08450 LLINARS DEL VALLÈS 
 

 
Figura 2.1. Dades del dipòsit controlat de terres. 
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La instal·lació prevista per al reciclatge dels residus és: PLANTA DE RECICLATGE DE LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS: 
 
 Nom del titular:  TECNOCATALANA DE RUNES, S.L. 
 Estat:     En servei   

Tipus de residu gestionat:    Runes 
Adreça física:  C/ VIA EUROPA (CANTONADA C/ ITÀLIA), 2 

     08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS 
 

 
 

Figura 2.2. Dades de la planta de reciclatge. 
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3. GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Una obra té dos tipus de gestió, la de dins de l’obra i la de fora de l’obra. Un esquema per a 
la gestió de residus de construcció i demolició (RCD), seria el representat en la següent 
figura. 
 
 

 
Figura 3.1. Esquema de gestió de residus de construcció. 

 
 
La tipologia de residu considerat esta formada per la segregació entre residus Inerts, No 
Especials i dels Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). 
 
Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació 
dels mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Així, amb l’objectiu de facilitar els 
processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa 
homogènia i exempts de materials perillosos. 
 
Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc 
de paviments i altres elements, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els 
diversos components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva 
naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament 
impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, 
especialment per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. 
 
Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori 
derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions (Planta de 
Classificació) on es faci un tractament previ des d’on el residu pugui ser finalment tramés a 
un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a 
l’abocament a dipòsit controlat. 
 
En el cas del present Projecte es realitzarà una classificació en obra dels residus, els quals 
es col·locaran en diferents contenidors. Aquests estaran identificats amb una senyalització 
que indiqui quins residus ha de contenir cada recipient. 
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Quan no és possible la reutilització directe d’un material, el següent objectiu seria estudiar la 
seva valorització, que consisteix en el procediment que permet aprofitar els recursos 
continguts en els residus, sense posar en perill la salut humana, i sense utilitzar mètodes 
que puguin causar perjudicis al medi ambient. 
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4. PICTOGRAMES DE RESIDUS 

 
La senyalització dels contenidors de residus s’haurà de fer en funció del tipus de residu que 
continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista i seguint uns pictogrames ja 
normalitzats. 
 
Residus Inerts 

 
Figura 4.1. Pictograma de residus Inerts. 

 
Residus Especials 
 

 
Figura 4.2. Pictogrames de residus Especials. 

 
Residus No Especials 
 

 
Figura 4.3. Pictogrames de residus No Especials. 

 
 
La zona reservada per a la gestió dels residus generats on es col·locaran tots els 
contenidors és terreny públic de l’Ajuntament de Canovelles. 
 
Previ a la seva disposició en els terrenys s’haurà de demanar els permisos adients a 
l’ajuntament. 
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5. CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS 
 
 
5.1. Excavació 
 
A continuació s’especifica el volum de terres que es generaran a l’execució de la 
remodelació i millora del carrer Indústria: 
 

• Terres: 
 

- Volum terres i roques:                        7.830,136 m3 
- Esponjament:                                                 20 % 
- Volum aparent:                                 9.396,163 m3 
- Densitat:                                                    1,80 t/m3 
- Tonatge:                                             16.913,094 t 

 
• Runes: 

 
- Volum runes:                                      1.451,68 m3 
- Esponjament:                                                50 % 
- Volum aparent:                                 2.177,52 m3 
- Densitat:                                                  2,10 t/m3 
- Tonatge:                                              4.572,792 t 

 
Tot el volum de terres i runes generat per les obres d’urbanització es procedirà al trasllat de 
les terres i runes sobrants a l’abocador autoritzat. 
 
 
5.2. Residus de construcció 
 
En els residus de la construcció podem diferenciar dos tipus; els de la pròpia acció de 
construir i els d’embalatge. 
 
Volum de residus de construcció: 
 

• Superfície actuació: 
 

- Superfície de vials:           9.119,17 m2 
- Gruix aplicable:                    0,05 m 
- Volum aparent:              455,959 m3 
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6. VALORACIÓ DELS RESIDUS 
 
6.1. Destriament i recollida selectiva 
 
Les operacions de destriament i recollida selectiva per facilitar la reutilització o el reciclatge 
posterior dels elements següents: 
 
Materials nets del procés de construcció. 
 
Els residus nets, els embalatges dels productes que arriben a l’obra, tindran una recollida 
selectiva i el subministrador de materials es farà càrrec. 
 
6.2. Reutilització, reciclatge i tractament especial 
 
La gestió dels residus en instal·lacions de reciclatge o disposició dels rebuigs, contemplarà 
diferents alternatives: reutilització, reciclatge, deposició en abocador específic, i abocament 
en abocador no específic. 
 
Les operacions de destriament i recollida selectiva per facilitar la reutilització o el reciclatge 
posterior dels elements següents: 
 
Reutilització 
 
No es planteja la reutilització de cap material ni element dels elements a enderrocar car el 
seu estat no és bo. 
 
Deposició 
 
Tot i que en els reconeixements previs no s’han detectat. 
 
Els residus inerts en abocadors legals. Els residus que siguin de caràcter petri si no s’acorda 
altra solució alternativa, seran transportats a l’abocador autoritzat per abocar-hi runes i altres 
residus de la construcció a la planta de reciclatge. 
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7. FIANÇAMENT 
 
L’import de la fiança prevista per l’art.5.2.c) del Decret 161/2001, a dipositar en el moment 
d’obtenir la llicència urbanística municipal, fixada en les quantitats indicades a les 
Disposicions addicionals de l’art.12 del Decret regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció, fixa un import de fiança. 

 
 

En aquest projecte es donen motius d’excepció de fiança, si les empreses acrediten que 
gestionen els residus en: 

 
a) Plantes autoritzades de la seva titularitat. 

 
b) Plantes autoritzades que tinguin per titular una organització empresarial del sector 

de la construcció de la qual siguin membres. 
 

c) Plantes de titularitat de l’ens local que atorga la llicència. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 
En aquest annex es definirà l’organització de l’obra tenint en compte que el carrer es troba 
en una zona urbana amb trànsit de vehicles, i de moviment veïnal que es veuran afectats 
durant la duració dels treballs que es duran a terme per a fer la remodelació del carrer 
Indústria. 
 
Així, serà molt important determinar una bona planificació dels treballs per a intentar 
disminuir al màxim les afectacions amb els veïns de la zona ja que en tot moment s’ha de 
garantir l’accés a les diferents vivendes. D’aquesta manera s’ha establert un ordre a l’hora 
d’executar els treballs per garantir aquesta accessibilitat a la zona sense que disminueixi la 
seguretat dels treballadors i terceres persones. 
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2. ORGANITZACIÓ 
 

L’obra es planificarà per executar-la en una sola fase, i abans d’iniciar-la es col·locarà la 
senyalització necessària per tal d’advertir del perill de les obres i de les afectacions al mateix 
vial així com en carrers contigus. 
 
Durant l’execució de les obres es realitzaran talls al carrer Indústria, però es buscarà 
minimitzar l’afectació el menor possible als accessos dels veïns. Aquests talls en la 
circulació es realitzaran principalment durant l’execució de la xarxa d’aigües pluvials i la 
pavimentació de la calçada. Durant l’execució de la resta de serveis, els talls de carrers 
quedaran a criteri de la Direcció d’Obra, en funció de les necessitats de les obres i amb 
l’objectiu de minimitzar l’afectació al trànsit de vianants i vehicles pels carrers de l’àmbit del 
projecte. Pel que fa al transport públic municipal, des d’un primer moment es variarà el seu 
recorregut, i es definirà un itinerari que serà vigent fins a la finalització de les obres. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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3. ITINERARIS ALTERNATIUS 

 
A continuació es mostren els recorreguts alternatius proposats, tant per als vehicles com pel 
Bus urbà. Aquest últim mantindrà el seu recorregut fins a la finalització de les obres del 
carrer. 
 
 

 

 
 

Figura 3.1. Plànol amb el recorregut alternatiu pel BUS urbà. 
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Figura 3.2. Plànol amb el recorregut alternatiu pels vehicles. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
En aquest annex es descriuen els diferents factors a tenir en compte a l’hora d’elaborar un 
diagrama de les obres de remodelació i millora del carrer Indústria. A partir d’aquest 
diagrama es determinarà la duració dels diferents treballs i del termini total estimat per 
l’acabament de les mateixes. 
 
El present annex es redacta segons establert en l’apartat 1 paràgraf e) de l’article 124 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny i en l’article 132 del Reial Decret 1098/2001 de 
12 d’octubre, fent-hi constar el caràcter indicatiu que té aquesta programació. 
 
L’obtenció del termini total d’execució de les obres definides en el present projecte, s’ha 
basat en les següents premisses: 

   
- Es consideren els volums d’obra indicats en els amidaments inclosos en el 

pressupost d’aquest projecte. 
- S’han considerat jornades de vuit (8) hores i mesos de vint-i-dos (22) dies laborables. 
- Es tenen en compte uns condicionants tècnics i uns climatològics. 
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2. CONDICIONANTS 
 
A l’hora de realitzar les obres existeixen una sèrie de condicionants que influeixen en la 
duració dels diferents treballs podent augmentar la duració total de l’obra. 
 
 
Condicionants tècnics 
 
Aquests es deuen a la possibilitat que sorgeixi algun fet inesperat que obligui a parar algun 
treball com per exemple algun accident a l’obra, un material defectuós, un problema de 
maquinària, etc. 
 
 
Condicionants climatològics 
 
Aquests són deguts al tipus de clima de la zona on es troba el projecte. Els principals 
causants d’incidències climatològiques sobre els rendiments d’execució seran la 
pluviometria i la temperatura. Caldrà tenir precaució en els mesos d’hivern on la temperatura 
és troba per sota dels 0º C a l’hora de treballar amb formigó in situ o amb mescles 
bituminoses en calent. De la mateixa manera també caldrà controlar la temperatura màxima 
en els mesos d’estiu. Un altre tipus d’incidència pot ser la pluja en la realització de segons 
quins treballs. 
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3. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
A continuació es descriu de forma generalitzada quin serà el procés i l’ordre constructiu que 
caldrà seguir per tal de dur a terme la remodelació del carrer. 
 

� Desviació del trànsit a l’àmbit d’actuació: Les obres de remodelació es realitzaran 
de manera que es proporcionin sempre rutes alternatives pel trànsit rodat que recorre 
habitualment l’àmbit d’actuació. 

 
�  Demolició de paviment actual: La primera actuació a realitzar serà l’aixecament 

dels trams de paviment existents. 
 

� Moviment de terres i demolicions: S’hauran de fer els moviments de terres i 
demolicions necessàries per deixar preparada la plataforma on es recolzaran els 
diferents paquets de ferm previstos en el projecte. En primer lloc es realitzaran els 
desmunts i terraplens i simultàniament es podran compensar terres a judici de la 
direcció d’obres, a la vista dels resultats dels assaigs efectuats. Les condicions que 
han de complir els terraplens, així com el sistema d’execució, s’indiquen 
convenientment al document nº3 d’aquest projecte (Plec de condicions). 

 
� Serveis provisionals: Abans de començar a excavar rases per a la col·locació dels 

nous serveis a l’àmbit de projecte, s’hauran de realitzar les actuacions provisionals 
per tal de no produir talls ni restriccions als habitatges de la zona. 

 
� Nova xarxa de clavegueram: La xarxa de connexió de clavegueram unitari existent 

amb els nous embornals, serà la primera xarxa de serveis a realitzar. 
 

� Resta de serveis: Tan bon punt s’hagi preparat la connexió de la xarxa de 
clavegueram amb els futurs embornals, es podran obrir les rases per instal·lar la 
resta dels serveis que aniran tots soterrats. S’obriran les rases per instal·lar-hi els 
diferents serveis. El reblert amb sorres i material d’aportació arribarà fins al nivell de 
la base o subbase de la pavimentació segons escaigui. Se suprimiran, aprofitant 
l’obertura de rases, tots els trams de les xarxes de serveis a renovar o eliminar, en el 
cas que s’escaigui. 

 
 Les rases de serveis nous contigus s’excavaran en una sola passada per facilitar el 
procés i abaratir costos. 

 
 Les xarxes de serveis projectades són: xarxa d’abastament d’aigua i reg, xarxa 
elèctrica (mitja i baixa tensió), xarxa de telecomunicacions i xarxa d’enllumenat. 

 
− Xarxa d’abastament d’aigua 

La xarxa d’aigua és la més pròxima a les façanes per facilitar la connexió de les 
noves escomeses. 
 
Les rases tipus es poden apreciar als plànols de detalls del document nº2, Plànols. 
 
Les tapes dels pericons d’aquest servei es fixaran en aquesta fase. 
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− Xarxa elèctrica de baixa i mitja tensió 

En aquesta fase es podran instal·lar ja la totalitat de les conduccions, reblert de les 
rases, execució de pericons. 
 
Les rases tipus es poden apreciar als plànols de detalls del document nº2 Plànols. 
 
Les tapes dels diferents pericons dels serveis es fixaran en aquesta fase. 
 

− Xarxa de telecomunicacions 

En aquesta fase es podran instal·lar ja la totalitat de les conduccions, reblert de les 
rases, execució de pericons i preparació de tubs pel soterrament de les línies. 
 
Les rases tipus es poden apreciar als plànols de detalls del document nº2, Plànols. 
 
Les tapes dels pericons d’aquest servei es fixaran en aquesta fase. 
 

− Xarxa d’enllumenat 

En aquesta fase s’executarà tota la instal·lació de la xarxa excepte la de les 
columnes que es col·locaran després de la pavimentació. 
 
Es podran realitzar les rases tant sota vorera com sota vorada segons el tram, 
col·locació de tubs, cable nu de coure de terra i fer els reblerts tot preparant els punts 
on es col·locaran en una fase posterior els elements d’enllumenat. 

 
� Pavimentació: El primer pas a realitzar és completar l’esplanada sobre la qual 

s’hauran de col·locar les bases dels diferents paviments. La part superior de les 
rases dels serveis ja estarà anivellada des de la fase anterior. Serà necessari doncs 
modificar l’anivellament actual preparant l’esplanada per adaptar el paviment a les 
noves cotes i pendents.  

 
El següent pas a realitzar serà col·locar els diferents elements de confinament, 
vorades, rigoles, etc. 

 
Després de col·locar els diferents elements de confinament es col·locaran els 
diferents tipus de paviments amb les bases corresponents. 

 
El present projecte compleix les actuals normatives i lleis vigents referents a la 
supressió de barreres arquitectòniques. 

 
Senyalització: Tant bon punt estigui acabada la nova pavimentació es col·locarà la 
senyalització corresponent als diferents carrers amb l’objectiu de donar de forma 
ràpida la màxima seguretat possible a la circulació.  
 
Per tal de facilitar la comprensió del funcionament de la via, s’ha previst l’execució de 
senyalització horitzontal, vertical i semafòrica. La senyalització horitzontal estarà 
formada per marques longitudinals, transversals, fletxes, i vàries inscripcions per 
complementar la informació. Pel que fa a la senyalització vertical, s’instal·laran 
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senyals d’advertiment i de reglamentació dins de les quals n’hi hauran de prioritat, de 
prohibició i d’obligació. 
 

� Xarxes de serveis: Totes les xarxes haurien de quedar a punt en aquesta fase per 
funcionar correctament. 

 
 En aquesta fase es col·locaran les columnes i lluminàries de la xarxa d’enllumenat 
públic, una col·locació anterior podria provocar danys a les columnes. 

 
� Detalls: L’últim pas a realitzar serà la realització de tots els detalls per deixar la 

remodelació en estat òptim per al seu funcionament normal. Es col·locaran la 
jardineria, i els diferents elements de mobiliari urbà com són les papereres, 
marquesina del bus, bústia, cabina de l’ONCE, i cabina telefònica. 

 
 Finalment es realitzarà la neteja de l’obra i, aixecament d’obra i obertura al trànsit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Projecte de remodelació i millora del carrer Indústria a la localitat de Canovelles 
Annex 14. Pla d’Obra 

 
 

 

8 
 

4. PLA D’OBRA 
 
A continuació s’adjunta el diagrama en el qual es mostren els terminis de cada activitat que 
s’ha previst per a l’execució de les obres. El període de duració de les obres s’estima de sis 
mesos naturals, que serien 132 dies hàbils, considerant jornades laborals de vuit hores i 
mesos de vint-i-dos dies laborables. 
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s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24

1 INICI D'OBRA -

2 Treballs previs 22

2.1 Replanteig 5

2.2 Implantació a l'obra 5

2.3 Desviaments provisionals 5

2.4 Retirada mobiliari urbà, senyalització i arbrat 10

2.5 Enderrocs i demolicions 15

3 Moviment de terres 15

3.1 Excavació i adeqüació 15

4 Xarxa de clavegueram (d'aigües pluvials) 32

4.1 Excavació de rases 10

4.2 Instal·lació de conduccions, pous i embornals 15

4.3 Reblert de rases i compactació 10

5 Xarxa d'aigüa potable i reg 27

5.1 Excavació de rases 10

5.2 Instal·lació de conduccions, arquetes, etc. 15

5.3 Reblert de rases i compactació 5

6 Xarxa elèctrica 27

6.1 Excavació de rases 10

6.2 Instal·lació de conduccions, cablejat i quadres 15

6.3 Reblert de rases i compactació 5

7 Xarxa de telecomunicacions 27

7.1 Excavació de rases 10

7.2 Instal·lació de conduccions i cablejat 15

7.3 Reblert de rases i compactació 5

8 Xarxa d'enllumenat 37

8.1 Excavació de rases 10

8.2 Instal·lació de conduccions, cablejat i quadres 15

8.3 Reblert de rases i compactació 5

8.4 Col·locació de columnes i balises 5

8.5 Instal·lació de lluminàries 5

9 Ferm i pavimentació 49

9.1 Esplanada i capes granulars 20

9.2 Vorada i rigola 20

9.3 Capa bituminosa intermitja 5

9.4 Voreres i escocells 30

10 Acabats 32

10.1 Capa rodolament de calçada i carril bici 5

10.2 Jardineria 10

10.3 Mobiliari urbà 15

10.4 Senyalització viària (vertical, semafòrica i horitzontal) 15

10.5 Neteja de l'àmbit d'obra 5

10.6 Aixecament d'obra i obertura al trànsit 5

11 Seguretat i salut 132

12 Control mediambiental 132

13 Control de qualitat 132

14 FINAL D'OBRA -

Data

Desembre 2013

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6
Id. Nom activitat

Duració  
(díes)

Denominació projecte

Pojecte de remodelació i millora del carrer Indústria a la localitat de Canovelles
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1. INTRODUCCIÓ 

 
En el present annex es presenta la justificació dels preus utilitzats per elaborar el pressupost 
de les obres del present projecte, concretament per a la confecció dels quadres de preus nº1 i 
nº2. 
 
La justificació de preus s’ha realitzat amb el programa informàtic TCQ-2000. 
 
Es presenten en primer lloc els preus elementals, com són la mà d'obra, la maquinària i els 
materials, i a continuació els preus descompostos. 
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2. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 
El càlcul dels preus de les diferents unitats d’obra es basarà en la determinació dels costos 
directes i indirectes necessaris per a la seva execució, sense incorporar, en cap cas, el 
import del Impost sobre el Valor Afegit que pugui gravar les entregues de béns o prestacions 
de serveis realitzats. 
 
Es consideren costos directes: 
 

a) La mà d’obra, amb els seus plusos i càrregues i assegurances socials, que 
intervenen directament en l’execució de la unitat d’obra. 

 
b) Els materials, els preus resultants a peu d’obra, que queden integrats en la unitat de 

que es tracti o que siguin necessaris per a la seva execució. 
 

c) Les despeses de personal, combustibles, energia, etc., que tinguin lloc per 
l’accionament o funcionament de la maquinària i instal·lacions emprades en 
l’execució de la unitat d’obra. 

 
d) Les despeses d’amortització i conservació de la maquinària i instal·lacions 

anteriorment esmentades. 
 
Es consideren costos indirectes: 
 
Les despeses que no tenen una influència directa sobre el cost de les unitats d’obra, com 
poden ser les despeses d’instal·lació d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificació de 
magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratori, etc., els del personal tècnic 
i administratiu adscrit exclusivament a l’obra i els imprevists. Totes aquestes despeses es 
xifren en un percentatge dels costos directes, igual per a totes les unitats d’obra. 
 
Les unitats d’obra de difícil qualificació o descomposició apareixen al pressupost com a 
partides alçades. 
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3. LLISTAT DE JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 
A continuació s’adjunta una relació dels costos corresponents a la mà d’obra, maquinària, 
materials i els preus descompostos de les unitats d’obra del projecte. 



Projecte remodelació carrer Indústria Canovelles.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/12/13 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 H Cap de colla 20,20000 €

A0113000 H Cap de colla del ram d'electricitat 19,23000 €

A0121000 H Oficial 1a 19,07000 €

A0122000 H Oficial 1a paleta 19,07000 €

A012H000 H Oficial 1a electricista 19,70000 €

A012M000 H Oficial 1a muntador 19,70000 €

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 19,07000 €

A012P000 H Oficial 1a jardiner 19,07000 €

A013H000 H Ajudant electricista 16,90000 €

A013M000 H Ajudant muntador 16,93000 €

A013N000 H Ajudant d'obra pública 13,23000 €

A013P000 H Ajudant jardiner 16,93000 €

A013U001 H Ajudant 14,28000 €

A0140000 H Manobre 15,97000 €

A0150000 H Manobre especialista 16,53000 €

A016P000 H Peó jardiner 16,36000 €



Projecte remodelació carrer Indústria Canovelles.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/12/13 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 13,74000 €

C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador 55,55000 €

C110U005 H Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l 2,25000 €

C110U015 H Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 38,47000 €

C110U040 H Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 13,93000 €

C110U070 H Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 12,60000 €

C1311120 H Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana 42,82000 €

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 50,26000 €

C13161E0 H Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària 39,22000 €

C131U001 H Pala carregadora de 170 hp, tipus cat-950 o equivalent 47,33000 €

C131U015 H Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus cat-212 o equivalent 45,44000 €

C131U025 H Retroexcavadora de 74 hp, tipus cat-428 o equivalent 32,15000 €

C131U028 H Retroexcavadora de 95 hp, tipus cat-446 o equivalent 40,18000 €

C131U060 H Excavadora sobre erugues amb escarificador (d-7) 62,40000 €

C1331200 H Motoanivelladora, de mida mitjana 53,70000 €

C13350A0 H Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 50,79000 €

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 56,85000 €

C133A030 H Picó vibrant dúplex de 1300 kg 10,55000 €

C133A0K0 H Picó vibrant amb placa de 60 cm 7,45000 €

C133U002 H Motoanivelladora de 150 hp 54,71000 €

C133U030 H Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 56,75000 €

C133U040 H Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 63,01000 €

C133U070 H Picó vibrant dúplex de 1300 kg 9,59000 €

C133U080 H Picó vibrant de placa de 60 cm d'amplària 6,76000 €

C1501700 H Camió per a transport de 7 t 26,69000 €

C1501800 H Camió per a transport de 12 t 30,87000 €

C15018U0 H Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 27,14000 €

C15018U1 H Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 28,40000 €

C1501900 H Camió per a transport de 20 t 42,30000 €

C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 33,14000 €

C1502U10 H Camió cisterna de 6000 l 28,94000 €

C1502U20 H Camió cisterna de 10000 l 40,94000 €

C1503000 H Camió grua 38,85000 €

C1503500 H Càrrega i transport camió grua de 5 t 37,98000 €

C1503U10 H Camió grua de 5 t 29,75000 €

C1503U20 H Camió grua de 10 t 34,74000 €

C1504U01 H Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 35,82000 €

C150GU10 H Grua autopropulsada de 12 t 39,13000 €

C150U004 H Furgoneta de 3500 kg 5,56000 €

C150Z100 M3 Canon manteniment abocador i abocament de terres i runes 2,09000 €

C1700006 H Vibrador intern de formigó 1,48000 €

C1702D00 H Camió cisterna per a reg asfàltic 22,43000 €

C1702DU0 H Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 25,01000 €

C1705600 H Formigonera de 165 l 1,56000 €



Projecte remodelació carrer Indústria Canovelles.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/12/13 Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

C1709B00 H Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 44,98000 €

C1709G0U H Estenedora de granulat 35,63000 €

C170D0A0 H Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 50,09000 €

C170E000 H Escombradora autopropulsada 34,34000 €

C170E00U H Escombradora autopropulsada 33,61000 €

C170U051 H Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 56,92000 €

C170V020 H Escombradora autopropulsada 20,10000 €

C1B02A00 H Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 32,42000 €

C1B0AU10 H Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 12,84000 €

C2000000 H Eines i petita maquinaria 1,59000 €

C2005000 H Regle vibratori 4,04000 €

C200SU00 H Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 2,96000 €

CZ12U00A H Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 13,20000 €



Projecte remodelació carrer Indústria Canovelles.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/12/13 Pàg.: 4

MATERIALS

B0111000 M3 Aigua 0,91000 €

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 15,90000 €

B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 13,34000 €

B031R030 M3 Material granular tipus sorra de tossal, sauló o  equivalent subministrat a peu de tall 13,00000 €

B0322000 M3 Sauló garbellat 15,93000 €

B0372000 M3 Tot-u artificial 18,10000 €

B03D5000 M3 Terra adequada seleccionada 5,11000 €

B03DU103 M3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 4,33000 €

B03H2002 T Barreja de sorres granítiques per a tractaments superficials de paviments 11,24000 €

B0514301 T Ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s/32,5, en sacs 75,40000 €

B051U022 T Ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s 32,5 n segons une-en 197-1, en sacs 83,17000 €

B0532310 Kg Calç aèria cl 90 per a construcció 0,10000 €

B055U001 Kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ecr-1 0,16000 €

B055U003 Kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus eci 0,18000 €

B055U020 Kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ecr-1 0,20000 €

B0603220 M3 Formigo de resistencia 12.5 n/mm2, de consistencia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm 33,21000 €

B0604230 M3 Formigo h-150, de consistencia plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm 38,95000 €

B0606220 M3 Formigo de resistencia 20 n/mm2, de consistencia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm 35,70000 €

B0606230 M3 Formigo hm-20, de consistencia plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm 44,76000 €

B0608310 M3 Formigo ha-25, de consistencia tova i grandaria maxima del granulat 12 mm 38,75000 €

B060U310 M3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 46,62000 €

B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

52,07000 €

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

50,75000 €

B071U001 Dm3 Morter expansiu d'anivellament de ciment i sorra 1,11000 €

B0A31000 Kg Clau acer 1,09000 €

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,40000 €

B0D61170 M3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2.5 m d'alçària, per a 30 usos 6,71000 €

B0DF7G0A U Motlle metal.lic, per a encofrat de perico d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 0,77000 €

B0DZWA03 M2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos 2,77000 €

B0DZWC03 M2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10 usos 4,30000 €

B0F1D2A1 U Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 0,20000 €

B8ZB1000 Kg Pintura reflectora per a senyalització 6,80000 €

B8ZB3000 Kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 1,70000 €

B8ZBU001 Kg Microesferes de vidre 0,55000 €

B961DP03 M Gual per a vehicles model v40, de formigó de dimensions 50x40x30cm de 112 kg de pes, inclòs
part proporcional de caps de remat de 40x40x30cm mecanitzats amb pla inclinat de la casa breinco
o similar.

110,70000 €

B961U025 M Gual per a vianants format per placa central de formigó 40x120x10cm, model v-120, color gris de la
casa breinco o similar.

125,00000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/12/13 Pàg.: 5

MATERIALS

B9651670 M Peça recta de formigó, per a vorada, de 15x25 cm, model t2p, color gris de la casa breinco o
similar.

4,83000 €

B9656002 M Rampa de peces prefabricades de formigó de dimensions 20x120x18/31cm, model v13, color gris
de la casa breinco o similar.

67,00000 €

B974U020 M Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix 3,32000 €

B9E13200 M2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, tipus 2 5,72000 €

B9F1DP00 M2 Llambordes de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, de color vermell model
'terana six' de la casa breinco o similar

17,18000 €

B9F1DP01 M2 Paviment de llosa prefabricada de formigó 20x40x7 cm. model vulcano, color 'desierto', amb
separació de 3 mm de la casa breinco o similar.

22,60000 €

B9F1DP03 M2 Paviment de llosa prefabricada de formigó 20x40x7 cm. model 'vulcano', color 'volcano' de la casa
breinco o similar.

21,35000 €

B9F1DP04 M2 Llambordes de formigó de forma rectangular de 10x20x8 cm model 'terana six', color 'desierto' de la
casa breinco o similar.

23,19000 €

B9F1DP05 M2 Paviment de llosa prefabricada de formigó 120x80x12 cm. model gran vulcano, color 'volcano', amb
separació de 6 mm de la casa breinco o similar.

30,00000 €

B9F1DP06 M2 Llambordes de formigó de forma rectangular de 10x20x8 cm model 'rectangular', color 'vermell' de
la casa breinco o similar.

14,55000 €

B9F1DP07 M2 Lloses de formigó de forma quadrada de 40x40x8 cm model 'llosa gris', color 'gris' de la casa
breinco o similar.

13,66000 €

B9F1DP08 M2 Llambordes de formigó de forma rectangular de 10x20x8 cm model 'rectangular', color 'negre' de la
casa breinco o similar.

14,55000 €

B9F1DP09 M2 Llambordes de formigó de forma rectangular de 10x20x8 cm model 'terana six', color 'gris' de la
casa breinco o similar.

13,09000 €

B9F1DPX0 U Encintat de llambordes de formigó de forma rectangular de 10,4x17,3 cm i 7 cm de gruix, de color
volcano model original terana de breinco o similar

0,31000 €

B9H12110 T Mescla bituminosa en calent de composició densa d-12 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració

43,54000 €

B9H18110 T Mescla bituminosa en calent de composició semidensa s-20 amb granulat granític i betum asfàltic
de penetració

42,61000 €

B9H1V130 T Mescla bituminosa continua en calent de composicio d-12/20 amb granulat per a rodament i betum
asfaltic de penetracio

22,87000 €

BBM1DP03 U Placa de 60x60 cm, d'indicacions generals i carrils, amb revestiment reflectant eg nivell 1, d'alumini
26 mm (1 cara)

68,00000 €

BBM1DP50 U Placa circular d'alumini de d 60 cm, amb revestiment reflectant hi nivell 2 92,00000 €

BBM1DP80 U Placa octogonal d'alumini de d 60 cm, de doble apotema, amb revestiment reflectant hi nivell 2 119,00000 €

BBM1M000 Kg Microesferes de vidre 3,67000 €

BBM1U010 U Placa triangular de 70 cm, amb revestiment reflectant hi nivell 2 69,84000 €

BBMZDP20 M Suport de tub d'acer galvanitzat rodó de 60 mm de diàmetre i 2 mm d'espesor, per a senyalització
vertical

12,00000 €

BBMZU045 U Elements de fixació per a suport de senyals de trànsit 3,66000 €

BD130010 U Entroncament en clip a 87.5º de pvc per a connexió d'embornal amb tub de pvc corrugat de doble
paret de diàmetre nominal de 200 mm amb col·lector principal de pvc corrugat de doble paret

90,15000 €

BD520210 U Caixa per a embornal prefabricat 70x30x75 cm3 tipus p-16a d'igualada prefabricats o similar, per a
reixa de fosa tipus  'teide'.

20,13000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/12/13 Pàg.: 6

MATERIALS

BD5ZU001 U Marc i reixa de 70x30x4 cm de fosa dúctil tipus teide de fundició fàbregues o similar, per a 40 t de
càrrega

65,51000 €

BDGZ0010 M Placa de protecció mecànica, per a conductors, de pe de color situada 10 cm per sobre dels
conductors.

1,70000 €

BDGZU010 M Banda continua de plastic de color, de 30 cm d´amplaria 0,11000 €

BDKZ3150 U Bastiment i tapa per a perico de serveis de 400x400x30 mm i de 13 kg de pes 15,68000 €

BFB1E900 M Tub de polietile de 315 mm de diametre nominal 23,25000 €

BFB1X200 M Tub de polietilè dn 200 mm (diàmetre exterior), diàmmetre interior de 176 mm, de doble paret ,
corrugat exteriorment i llis interor, de polietilè d'alta densitat i elevat pes molecular.

6,64000 €

BFB23400 M Tub de polietile de densitat baixa, de 16 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressio nominal
segons une 53-131-90

0,32000 €

BFB25400 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal
segons une 53-131-90

0,72000 €

BFBZU001 U Material auxiliar per a tubs de polietilè 0,62000 €

BFGC0120 U Adequació de peces de formigó armat dels pous circulars de diàmetres 120/60mm i tapes existent
a la nova rasant del carrer de dins de l'àmbit del projecte.

114,54000 €

BFWB2305 U Accessori per a tub de polietile de densitat baixa, de 16 mm de diametre nominal exterior, per a
connectar a pressio

1,05000 €

BFWB2505 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a
connectar a pressió

2,00000 €

BFYB2305 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de polietile de densitat baixa, de 16 mm de
diametre nominal exterior, connectat a pressio

0,01000 €

BFYB2505 U Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,02000 €

BG210F20 M Tub rígid de pvc de 110 mm de diàmetre nominal i 1.7 mm de gruix, amb grau de resistència al xoc
7

1,54000 €

BG21DP01 U Tub rígid de pvc de 160 mm de diàmetre nominal, , amb grau de resistència al xoc 7, endollat i
muntat com a canalització soterrada, incloent mà d'obra i petit material.

5,98000 €

BG221B20 M Tub flexible corrugat de pvc, de 50 mm de diàmetre nominal i 3 mm de gruix, amb grau de
resistència al xoc 7

0,40000 €

BG221L20 M Tub flexible corrugat de pvc, de 100 mm de diàmetre nominal i 4.5 mm de gruix, amb grau de
resistència al xoc 7

1,16000 €

BG221M20 M Tub flexible corrugat de pe, de 90 mm de diàmetre nominal i 3.6 mm de gruix, amb grau de
resistència al xoc 7

2,66000 €

BG313300 M Conductor de coure de designació une rv 0,6/1 kv, tripolar de secció 3x2.5 mm2 0,66000 €

BG314500 M Conductor de coure de designació une rv 0,6/1 kv, tetrapolar de secció 4x6 mm2 1,71000 €

BG328C00 M Cables d'alumini tipus rv-k 0,6/1 kv, aillament de xlpe i coberta de pvc (une 21123), de
3x240+1x150 mm2.

10,22000 €

BG380900 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,17000 €

BG390020 M Cable d'alumini de 240 mm2 tipus rhz1 per a tensió de servei de 25 kv 6,92000 €

BG41E025 U Interruptor magnetotermic de 25 a 3p+n 23,84000 €

BG42E010 U Interruptor diferencial de 63 a, corrent de defecte 0.03 a 111,19000 €

BG46E010 U Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades 8,81000 €

BG51DP01 U Comptador per a escomesa amb ramal de 30 mm 130,00000 €

BGD14320 U Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargaria, de 14 mm de
diametre, 300 micres

11,75000 €

BGW38000 U Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,30000 €

BGYD2000 U Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 3,47000 €

BHDP01 U Balissa model luxembourg de fundició dúctil benito o similar, empotrada sense sortints, 190x70,
dues direccions, 24v, amb 24 diodes en cada finestra de color blanc. referència 2853, inclou canon
ecoraee rd/208/2005

532,30000 €
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MATERIALS

BHDP02 U Transformador per a balissa de diodes, de fundició dúctil benito o similar. referència t230/24_15va,
inclou canon ecoraee rd/208/2005

48,30000 €

BHDP03 U Balissa model stromboli mf de iep o similar. cos d'acer inoxidable, reflectro d'alumini anoditzat,
difusor amb vidre de seguretat matitzat de 10mm d'espessor, sistema de tancament mitjançant aro
embellidor d'acer inoxidable respatllat, sistema de tancament del vidre mitjançant cargols
inoxidables m6, empotrada al terra sense sortints, dos prensastopes m25 de diàmetre exterior
240mm. útil per a làmpada fluorescent compacta de potència màxima 13w, se subministra sense
làmpada, portalàmpades g-24-d1, reactància fluor compacta. ip67, classe i, ik10, reflector extensiu,
fabricada segons norma en-60598.

500,00000 €

BHDP04 U Fluorescent compacta de philips o similar, tipus master pl-c de 13w per a portalàmpada g24-d1.
inclou canon raee rd/208/2005

6,62000 €

BHM11L28 U Suministre i instal.lació de columna cilíndrica de 7 metres d'alçada amb un braç al capdemunt de
dos metres que soporta una llumenera tipus ap-3 d'iep o similar, a 4'5 metres d'alçada hi ha un petit
braç de mig metre que suporta una llumenera tipus fo-9 d'iep o similar, i un tirant entre aquest petit
braç i un altre situat a la part superior de la columna. la columna és d'acer galvanitzat i tindrá un
diámetre de 168 mm. fins als 4'5 metres d'alçada, i de 127 mm. de diàmetre des dels 4.5 metres
fins als 7 metres d'alçada.

1.478,32000 €

BHN33031 U Suministre i instal.lació de làmpada de descàrrega forma ovoide tipus fo-9 marca iep o similar, amb
difusor de metacrilat transparent i làmpada de 100 w vsap.

330,49000 €

BHN33032 U Suministre i instal.lació d'una llumenera de descàrrega de forma ovoide tipus ap-3 d'iep o similar,
amb làmpada de 100 w vsap.

327,79000 €

BJSAU020 U Programador electronic per a 6 zones de reg, amb doble programa amb pantalla lcd serie image 6
de rain-bird o similar equivalent autònom

231,73000 €

BN1B1001 U Boca de reg de 10 bar de pn, de fosa, model tipus madrid de fundició dúctil benito o similar amb
sortida d 45; connexió d 40 roscada inclosa arqueta i tapa de fosa, comptador d 40 amb caixa
inclosa. connexions d'entrada i sortida de d 50 i vàlvula d'aïllament de registre hawle o similar.

150,00000 €

BQ110010 U Cadira de fusta de pi roig pintat i envernissat, de 55 cm de llargaria, amb cargols i passadors d'acer
i suportsde fosa d'alumini anoditzats

181,49000 €

BQ210001 U Paperera tipus barcelona, model 600, circular de diàmetre 400 mm, de planxa d'acer perforada,
estructura de suport tub diàmetre 40 mm, amb base d'ancoratge de platina i tacs spit de fixació a
paviment, color a escollir

75,13000 €

BQ70DP10 U Aparcament per a bicicletes en linia d'acer inoxidable model vbf06 de fundició dúctil benito o similar. 112,00000 €

BQR0U020 U Jardinera de fosa gris d'alçada 681 mm i rectangle de 600x680 mm, acabat amb una capa
d'imprimació i dues d'oxirón, de fundició colomer o similar

700,00000 €

BQR0U040 U Jardinera d'acer corten d'acabat oxidat, amb capacitat de 329 litres (diàmetre inferior 60 cm,
diàmetre superior 127 cm, alçada 47 cm), simplement recolçada, model dama granda de la casa
escofet o similar.

690,00000 €

BR3P1210 M3 Terra vegetal garbellada, a granel 26,03000 €

BR415510 U Margalló (chamaerops humilis) de 1.2 a 1.5 m d'alçaria, en contenidor 81,14000 €

BR458260 U Magnolia grandiflora  (magnolia) de 300 a 350 cm d'alçada,  amb pa de terra de tela metal.lica 180,15000 €

BR47DP01 U Pyrus calleriana 'chanticler' de 20 a 25 cm de perimetre, amb pa de terra de tela metal.lica 237,80000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D060M0B2 M3 Formigo de 150 kg/m3, amb una proporcio en volum
1:4:8 granulat granitic de grandaria maxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 158,52000 €

______________________________________________________________________________________________________________

D0701641 M3 Morter de ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 62,57000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,000 /R x 16,53000 = 16,53000

Subtotal: 16,53000 16,53000

Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,56000 = 1,09200

Subtotal: 1,09200 1,09200

Materials

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,630      x 15,90000 = 25,91700

B0514301 T Ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s/32,5, en sacs 0,250      x 75,40000 = 18,85000

B0111000 M3 Aigua 0,200      x 0,91000 = 0,18200

Subtotal: 44,94900 44,94900

COST DIRECTE 62,57100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,57100

D0701821 M3 Morter de ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 70,62000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,000 /R x 16,53000 = 16,53000

Subtotal: 16,53000 16,53000

Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,56000 = 1,09200

Subtotal: 1,09200 1,09200

Materials

B0514301 T Ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s/32,5, en sacs 0,380      x 75,40000 = 28,65200

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 15,90000 = 24,16800

B0111000 M3 Aigua 0,200      x 0,91000 = 0,18200

Subtotal: 53,00200 53,00200

COST DIRECTE 70,62400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,62400
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D0701912 M3 Morter de ciment portland i sorra amb 450 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:3, elaborat a
l'obra amb formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 33,68000 €

______________________________________________________________________________________________________________

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria cem
ii/b-s, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 98,08000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,050 /R x 16,53000 = 17,35650

Subtotal: 17,35650 17,35650

Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,56000 = 1,13100

Subtotal: 1,13100 1,13100

Materials

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,530      x 15,90000 = 24,32700

B0514301 T Ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s/32,5, en sacs 0,200      x 75,40000 = 15,08000

B0532310 Kg Calç aèria cl 90 per a construcció 400,000      x 0,10000 = 40,00000

B0111000 M3 Aigua 0,200      x 0,91000 = 0,18200

Subtotal: 79,58900 79,58900

COST DIRECTE 98,07650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,07650

D070A8B1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria cem
ii/b-s, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0.5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 88,26000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,050 /R x 16,53000 = 17,35650

Subtotal: 17,35650 17,35650

Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,56000 = 1,13100

Subtotal: 1,13100 1,13100

Materials

B0532310 Kg Calç aèria cl 90 per a construcció 190,000      x 0,10000 = 19,00000

B0514301 T Ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s/32,5, en sacs 0,380      x 75,40000 = 28,65200

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,380      x 15,90000 = 21,94200

B0111000 M3 Aigua 0,200      x 0,91000 = 0,18200

Subtotal: 69,77600 69,77600
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COST DIRECTE 88,26350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,26350



Projecte remodelació carrer Indústria Canovelles.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/12/13 Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

P-1 E2222423 M3 Excavació de rases i pous de fins a 2.5 m de fondària,
en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 5,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,040 /R x 15,97000 = 0,63880

Subtotal: 0,63880 0,63880

Maquinària

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 0,090 /R x 50,26000 = 4,52340

Subtotal: 4,52340 4,52340

COST DIRECTE 5,16220
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,15487

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,31707

P-2 EM21DPX1 U Boca de reg de 45 mm de diametre nominal, de 10
bar de pn, de fosa, model tipus madrid de fundició
dúctil benito o similar i muntada en perico de
canalitzacio soterrada

Rend.: 1,000 199,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 1,200 /R x 19,70000 = 23,64000

A013M000 H Ajudant muntador 1,200 /R x 16,93000 = 20,31600

Subtotal: 43,95600 43,95600

Materials

BN1B1001 U Boca de reg de 10 bar de pn, de fosa, model tipus
madrid de fundició dúctil benito o similar amb sortida
d 45; connexió d 40 roscada inclosa arqueta i tapa de
fosa, comptador d 40 amb caixa inclosa. connexions
d'entrada i sortida de d 50 i vàlvula d'aïllament de
registre hawle o similar.

1,000      x 150,00000 = 150,00000

Subtotal: 150,00000 150,00000

COST DIRECTE 193,95600
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,81868

COST EXECUCIÓ MATERIAL 199,77468

P-3 F0010002 Ut Protecció dels troncs de l'arbrat pre-existent a
conservar, tant avans com després del
trasplantamen, amb fustes i/o pneumàtics des del coll
de l'abre fins a l'inici de les ramificacions. inclou mà
d'obra, material i desplaçaments fins a la localització
de l'arbre.

Rend.: 1,000 2,10 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-4 F0420007 U Vàlvula de rentat de connexió de dn-25 tipus 'netafin'
o equivalent, inclou subministrament, transport,
col·locació, muntatge dins d'arqueta i part
proporcional de peces de connexió.

Rend.: 1,000 6,68 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-5 F042DP01 U Vàlvula de rentat de connexió de dn-16 tipus 'netafin'
o equivalent, inclou subministrament, transport,
col·locació, muntatge dins d'arqueta i part
proporcional de peces de connexió.

Rend.: 1,000 6,68 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-6 F1100001 Ut Tal.la d'arbrat de 4 a 8 mts a eliminar, seguint criteris
d'arboricultura i normes tecnològiques de jardineria
(ntj), inclou trosejat de les restes vegetals i retirada a
un abocador controlat.

Rend.: 1,000 76,13 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-7 F21QCV01 U Desmuntatge de papereres de qualsevol tipus.
càrrega i transport sobre camio fins a magatzem.

Rend.: 1,204 2,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,110 /R x 15,97000 = 1,45905

A0121000 H Oficial 1a 0,020 /R x 19,07000 = 0,31678

Subtotal: 1,77583 1,77583

Maquinària

C1501700 H Camió per a transport de 7 t 0,025 /R x 26,69000 = 0,55419

Subtotal: 0,55419 0,55419

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 2,33000 = 0,03495

Subtotal: 0,03495 0,03495

COST DIRECTE 2,36497
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,07095

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,43592

P-8 F21QDP05 U Demolició i arrencada de mobiliari urbà en zona
d'àmbit de projecte i transport a abocador.

Rend.: 1,000 11,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,100 /R x 16,53000 = 1,65300

A0112000 H Cap de colla 0,100 /R x 20,20000 = 2,02000

Subtotal: 3,67300 3,67300

Maquinària

C110U015 H Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,050 /R x 38,47000 = 1,92350

C131U001 H Pala carregadora de 170 hp, tipus cat-950 o equivalent 0,050 /R x 47,33000 = 2,36650

C15018U1 H Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,100 /R x 28,40000 = 2,84000

Subtotal: 7,13000 7,13000

COST DIRECTE 10,80300
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,32409

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,12709
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P-9 F221C420 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment
en terreny compacte, amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 2,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,010 /R x 15,97000 = 0,15970

Subtotal: 0,15970 0,15970

Maquinària

C1311120 H Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana 0,055 /R x 42,82000 = 2,35510

Subtotal: 2,35510 2,35510

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,16000 = 0,00240

Subtotal: 0,00240 0,00240

COST DIRECTE 2,51720
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,07552

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,59272

P-10 F2225A22 M3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2
m d´amplària, en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat

Rend.: 1,000 7,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,010 /R x 15,97000 = 0,15970

Subtotal: 0,15970 0,15970

Maquinària

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 0,142 /R x 50,26000 = 7,13692

Subtotal: 7,13692 7,13692

COST DIRECTE 7,29662
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,21890

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,51552

P-11 F228DP00 M Rasa sota vorera de fins a 0,60 m d'amplada i 1,20 m
de fondària. inclou excavació, rebliment i piconatge
amb material adequat, sorra de tossal, transport i
manteniment abocador del material resultant de
l'excavació

Rend.: 1,000 12,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Partides d'obra

FDGZU010 M Banda continua de plastic de color, de 30 cm
d´amplaria, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

1,000      x 0,28150 = 0,28150

F2225A22 M3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2
m d´amplària, en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat

0,540      x 7,29662 = 3,94017

F228DP0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material adequat, en tongades de gruix fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 %
pm

0,240      x 22,35218 = 5,36452

F228DP10 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb sorra de tossal per embolcallar tubs.

0,060      x 30,39998 = 1,82400
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F241U103 M3 Transport de terres o runa  amb camio de 12 t,  fins
abocador de terres o runes, autoritzat, inclos canon
d'abocament i manteniment de l'abocador

0,288      x 2,48880 = 0,71677

Subtotal: 12,12696 12,12696

COST DIRECTE 12,12696
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,36381

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,49077

P-12 F228DP01 M Rasa sota calçada de fins a 0,60 m d'amplada i 1,20
m de fondària. inclou excavació, rebliment i piconatge
amb material adequat, llit de formigó, transport i
manteniment abocador del material resultant de
l'excavació

Rend.: 1,000 18,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Partides d'obra

FDGZU010 M Banda continua de plastic de color, de 30 cm
d´amplaria, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

1,000      x 0,28150 = 0,28150

F936CV01 M3 Base de formigo de resistencia de 20 n/mm2 de
consistencia plastica i grandaria maxima del granulat
20 mm abocat des de camio amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat

0,250      x 19,67847 = 4,91962

F2225A22 M3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2
m d´amplària, en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat

0,540      x 7,29662 = 3,94017

F228DP0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material adequat, en tongades de gruix fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 %
pm

0,390      x 22,35218 = 8,71735

F241U103 M3 Transport de terres o runa  amb camio de 12 t,  fins
abocador de terres o runes, autoritzat, inclos canon
d'abocament i manteniment de l'abocador

0,180      x 2,48880 = 0,44798

Subtotal: 18,30662 18,30662

COST DIRECTE 18,30662
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,54920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,85582

F228DP0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material adequat, en tongades de gruix fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 %
pm

Rend.: 1,000 23,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,500 /R x 16,53000 = 8,26500

Subtotal: 8,26500 8,26500

Maquinària

C133A0K0 H Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,500 /R x 7,45000 = 3,72500

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 50,26000 = 5,02600

Subtotal: 8,75100 8,75100

Materials



Projecte remodelació carrer Indústria Canovelles.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/12/13 Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

B03D5000 M3 Terra adequada seleccionada 1,020      x 5,11000 = 5,21220

Subtotal: 5,21220 5,21220

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 8,26533 = 0,12398

Subtotal: 0,12398 0,12398

COST DIRECTE 22,35218
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,67057

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,02275

F228DP10 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb sorra de tossal per embolcallar tubs.

Rend.: 1,000 31,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,500 /R x 16,53000 = 8,26500

Subtotal: 8,26500 8,26500

Maquinària

C133A0K0 H Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,500 /R x 7,45000 = 3,72500

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 50,26000 = 5,02600

Subtotal: 8,75100 8,75100

Materials

B031R030 M3 Material granular tipus sorra de tossal, sauló o
equivalent subministrat a peu de tall

1,020      x 13,00000 = 13,26000

Subtotal: 13,26000 13,26000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 8,26533 = 0,12398

Subtotal: 0,12398 0,12398

COST DIRECTE 30,39998
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,91200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,31198

P-13 F231U020 M2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, per a una
protecció del 25%

Rend.: 1,000 9,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,230 /R x 15,97000 = 3,67310

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,230 /R x 19,07000 = 4,38610

Subtotal: 8,05920 8,05920

Materials

B0D61170 M3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a
2.5 m d'alçària, per a 30 usos

0,020      x 6,71000 = 0,13420

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,200      x 0,40000 = 0,88000

B0A31000 Kg Clau acer 0,060      x 1,09000 = 0,06540

Subtotal: 1,07960 1,07960

Altres
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A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 8,05920 = 0,20148

Subtotal: 0,20148 0,20148

COST DIRECTE 9,34028
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,28021

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,62049

P-14 F241U103 M3 Transport de terres o runa amb camio de 12 t, fins
abocador de terres o runes, autoritzat, inclos canon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 2,000 2,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C150Z100 M3 Canon manteniment abocador i abocament de terres i
runes

1,200 /R x 2,09000 = 1,25400

C1501800 H Camió per a transport de 12 t 0,080 /R x 30,87000 = 1,23480

Subtotal: 2,48880 2,48880

COST DIRECTE 2,48880
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,07466

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,56346

F936CV01 M3 Base de formigo de resistencia de 20 n/mm2 de
consistencia plastica i grandaria maxima del granulat
20 mm abocat des de camio amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 20,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,450 /R x 15,97000 = 7,18650

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 19,07000 = 2,86050

Subtotal: 10,04700 10,04700

Maquinària

C2005000 H Regle vibratori 0,150 /R x 4,04000 = 0,60600

Subtotal: 0,60600 0,60600

Materials

B0606220 M3 Formigo de resistencia 20 n/mm2, de consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm

0,250      x 35,70000 = 8,92500

Subtotal: 8,92500 8,92500

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 10,04700 = 0,10047

Subtotal: 0,10047 0,10047

COST DIRECTE 19,67847
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,59035

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,26882

P-15 F9655676 M Vorada recta de peces de formigó per a vorada, de
15x25 cm, model t2p, color gris de la casa breinco o
similar. col·locada sobre base de formigó
hm-20/p/40/i de 10 a 20 cm d´alçària, i rejuntada amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb formigonera

Rend.: 1,000 27,31 €
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PARTIDES D'OBRA

165 l

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,500 /R x 15,97000 = 7,98500

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 19,07000 = 9,53500

Subtotal: 17,52000 17,52000

Materials

D070A4D1 M3 Morter  mixt de ciment pòrtland amb escòria cem
ii/b-s, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,009      x 98,07650 = 0,88269

B9651670 M Peça recta de formigó, per a vorada, de 15x25 cm,
model t2p, color gris de la casa breinco o similar.

1,050      x 4,83000 = 5,07150

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,060      x 50,75000 = 3,04500

Subtotal: 8,99919 8,99919

COST DIRECTE 26,51919
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,79558

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,31477

P-16 F96AU010 M Gual per a vehicles, model v40 de formigó amb les
corresponents peces laterals (dreta i esquerra) de
formigó de dimesions 40x40x30cm i un pes de 96 kg i
peces centrals de formigó de dimensions
50x40x30cm de la casa breinco o similar. col·locades
sobre solera de formigó de resistència 20n/mm2 de
20 cm de gruix

Rend.: 1,000 156,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,400 /R x 16,53000 = 23,14200

A0121000 H Oficial 1a 0,400 /R x 19,07000 = 7,62800

Subtotal: 30,77000 30,77000

Materials

B961DP03 M Gual per a vehicles model v40, de formigó  de
dimensions 50x40x30cm de 112 kg de pes, inclòs part
proporcional de caps de remat de 40x40x30cm
mecanitzats amb pla inclinat de la casa breinco o
similar.

1,000      x 110,70000 = 110,70000

D0701821 M3 Morter  de ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,060      x 70,62400 = 4,23744

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,080      x 50,75000 = 4,06000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 118,99744 118,99744

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 149,76733 = 2,24651

Subtotal: 2,24651 2,24651

COST DIRECTE 152,01395
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,56042

COST EXECUCIÓ MATERIAL 156,57437

P-17 F96AU025 M Gual per a vianants format per placa central de
formigó 40x120x10cm, model v-120, color gris de la
casa breinco o similar. col.locat sobre solera de
formigó de resistència 20 n/mm2 de 20 cm de gruix

Rend.: 1,000 189,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,800 /R x 16,53000 = 29,75400

A0121000 H Oficial 1a 0,600 /R x 19,07000 = 11,44200

Subtotal: 41,19600 41,19600

Materials

D0701821 M3 Morter  de ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,036      x 70,62400 = 2,54246

B961U025 M Gual per a vianants format per placa central de
formigó 40x120x10cm, model v-120, color gris de la
casa breinco o similar.

1,000      x 125,00000 = 125,00000

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,240      x 50,75000 = 12,18000

Subtotal: 139,72246 139,72246

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 180,91867 = 2,71378

Subtotal: 2,71378 2,71378

COST DIRECTE 183,63224
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,50897

COST EXECUCIÓ MATERIAL 189,14121

P-18 F96AU050 M Rampa de peces prefabricades de formigó de
dimensions 20x120x18/31cm, model v13, color gris
de la casa breinco o similar. col·locat sobre solera de
formigo de resistencia 20n/mm2 de 20 cm de gruix.

Rend.: 1,000 128,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,600 /R x 19,07000 = 11,44200

A0150000 H Manobre especialista 1,800 /R x 16,53000 = 29,75400



Projecte remodelació carrer Indústria Canovelles.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/12/13 Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 41,19600 41,19600

Materials

D0701821 M3 Morter  de ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,036      x 70,62400 = 2,54246

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,240      x 50,75000 = 12,18000

B9656002 M Rampa de peces prefabricades de formigó de
dimensions 20x120x18/31cm, model v13, color gris
de la casa breinco o similar.

1,000      x 67,00000 = 67,00000

Subtotal: 81,72246 81,72246

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 122,91867 = 1,84378

Subtotal: 1,84378 1,84378

COST DIRECTE 124,76224
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,74287

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,50511

P-19 F9E1320T M2 Paviment panot estriat per senyalització invidents a
vorera gris de 20x20x4 cm, col.locat a l´estesa amb
morter de 250 kg/m3 amb 3cm de morter mixt, inclòs
base de formigó de 20 n/mm2 de resistència
característica a la compressió

Rend.: 1,000 27,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,270 /R x 15,97000 = 4,31190

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,430 /R x 19,07000 = 8,20010

Subtotal: 12,51200 12,51200

Materials

D070A4D1 M3 Morter  mixt de ciment pòrtland amb escòria cem
ii/b-s, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,030      x 98,07650 = 2,94230

B9E13200 M2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, tipus 2 1,020      x 5,72000 = 5,83440

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,100      x 50,75000 = 5,07500

Subtotal: 13,85170 13,85170

COST DIRECTE 26,36370
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,79091

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,15461

P-20 F9F5DP01 M2 Llambordes de formigó de forma rectangular de
10x20x8 cm model 'terana six', color vermell de la
casa breinco o similar. col.locada sobre base de
formigó hm-20 de 20cm de gruix.

Rend.: 1,000 34,76 €



Projecte remodelació carrer Indústria Canovelles.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/12/13 Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,100 /R x 15,97000 = 1,59700

A0121000 H Oficial 1a 0,200 /R x 19,07000 = 3,81400

Subtotal: 5,41100 5,41100

Materials

B9F1DP00 M2 Llambordes de formigó de forma rectangular de
10x20 cm i 8 cm de gruix, de color vermell model
'terana six' de la casa breinco o similar

1,000      x 17,18000 = 17,18000

D0701912 M3 Morter de ciment portland i sorra amb 450 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:3, elaborat a
l'obra amb formigonera de 250 l

0,030      x 33,68000 = 1,01040

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,200      x 50,75000 = 10,15000

Subtotal: 28,34040 28,34040

COST DIRECTE 33,75140
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,01254

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,76394

P-21 F9F5DP03 M2 Llambordes de formigó de forma rectangular de
10x20x8 cm model 'terana '8', color 'desierto' de la
casa breinco o similar. col.locada sobre base de
formigó hm-20 de 20cm de gruix.

Rend.: 1,000 40,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,100 /R x 15,97000 = 1,59700

A0121000 H Oficial 1a 0,200 /R x 19,07000 = 3,81400

Subtotal: 5,41100 5,41100

Materials

D0701912 M3 Morter de ciment portland i sorra amb 450 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:3, elaborat a
l'obra amb formigonera de 250 l

0,030      x 33,68000 = 1,01040

B9F1DP04 M2 Llambordes de formigó de forma rectangular de
10x20x8 cm model 'terana six', color 'desierto' de la
casa breinco o similar.

1,000      x 23,19000 = 23,19000

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,200      x 50,75000 = 10,15000

Subtotal: 34,35040 34,35040

COST DIRECTE 39,76140
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,19284

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,95424

P-22 F9F5DP04 M2 Paviment de llosa prefabricada de formigó 20x40x7
cm. model 'vulcano', color 'volcano' de la casa breinco
o similar.
col.locada sobre base de formigó hm-20 de 10cm de
gruix.

Rend.: 1,000 33,83 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,200 /R x 19,07000 = 3,81400

A0140000 H Manobre 0,100 /R x 15,97000 = 1,59700

Subtotal: 5,41100 5,41100

Materials

B9F1DP03 M2 Paviment de llosa prefabricada de formigó 20x40x7
cm. model 'vulcano', color 'volcano' de la casa breinco
o similar.

1,000      x 21,35000 = 21,35000

D0701912 M3 Morter de ciment portland i sorra amb 450 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:3, elaborat a
l'obra amb formigonera de 250 l

0,030      x 33,68000 = 1,01040

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,100      x 50,75000 = 5,07500

Subtotal: 27,43540 27,43540

COST DIRECTE 32,84640
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,98539

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,83179

P-23 F9F5DP05 M2 Paviment de llosa prefabricada de formigó 120x80x12
cm. model 'gran vulcano', color 'volcano' de la casa
breinco o similar. col.locada sobre base de formigó
hm-20 de 10cm de gruix.

Rend.: 1,000 42,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,100 /R x 15,97000 = 1,59700

A0121000 H Oficial 1a 0,200 /R x 19,07000 = 3,81400

Subtotal: 5,41100 5,41100

Materials

D0701912 M3 Morter de ciment portland i sorra amb 450 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:3, elaborat a
l'obra amb formigonera de 250 l

0,030      x 33,68000 = 1,01040

B9F1DP05 M2 Paviment de llosa prefabricada de formigó 120x80x12
cm. model gran vulcano, color 'volcano', amb
separació de 6 mm de la casa breinco o similar.

1,000      x 30,00000 = 30,00000

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,100      x 50,75000 = 5,07500

Subtotal: 36,08540 36,08540
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COST DIRECTE 41,49640
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,24489

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,74129

P-24 F9F5DP06 M2 Llambordes de formigó de forma rectangular de
10x20x8 cm model 'rectangular', color 'vermell' de la
casa breinco o similar. col.locada sobre base de
formigó hm-20 de 20cm de gruix.

Rend.: 1,000 32,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,100 /R x 15,97000 = 1,59700

A0121000 H Oficial 1a 0,200 /R x 19,07000 = 3,81400

Subtotal: 5,41100 5,41100

Materials

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,200      x 50,75000 = 10,15000

B9F1DP06 M2 Llambordes de formigó de forma rectangular de
10x20x8 cm model 'rectangular', color 'vermell' de la
casa breinco o similar.

1,000      x 14,55000 = 14,55000

D0701912 M3 Morter de ciment portland i sorra amb 450 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:3, elaborat a
l'obra amb formigonera de 250 l

0,030      x 33,68000 = 1,01040

Subtotal: 25,71040 25,71040

COST DIRECTE 31,12140
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,93364

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,05504

P-25 F9F5DP07 M2 Lloses de formigó de forma quadrada de 40x40x8 cm
model 'llosa gris', color 'gris' de la casa breinco o
similar.
col.locada sobre base de formigó hm-20 de 10cm de
gruix.

Rend.: 1,000 25,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,100 /R x 15,97000 = 1,59700

A0121000 H Oficial 1a 0,200 /R x 19,07000 = 3,81400

Subtotal: 5,41100 5,41100

Materials

B9F1DP07 M2 Lloses de formigó de forma quadrada de 40x40x8 cm
model 'llosa gris', color 'gris' de la casa breinco o
similar.

1,000      x 13,66000 = 13,66000

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,100      x 50,75000 = 5,07500

D0701912 M3 Morter de ciment portland i sorra amb 450 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:3, elaborat a
l'obra amb formigonera de 250 l

0,030      x 33,68000 = 1,01040

Subtotal: 19,74540 19,74540
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COST DIRECTE 25,15640
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,75469

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,91109

P-26 F9F5DP08 M2 Llambordes de formigó de forma rectangular de
10x20x8 cm model 'rectangular', color 'negre' de la
casa breinco o similar. col.locada sobre base de
formigó hm-20 de 20cm de gruix.

Rend.: 1,000 32,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,100 /R x 15,97000 = 1,59700

A0121000 H Oficial 1a 0,200 /R x 19,07000 = 3,81400

Subtotal: 5,41100 5,41100

Materials

D0701912 M3 Morter de ciment portland i sorra amb 450 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:3, elaborat a
l'obra amb formigonera de 250 l

0,030      x 33,68000 = 1,01040

B9F1DP08 M2 Llambordes de formigó de forma rectangular de
10x20x8 cm model 'rectangular', color 'negre' de la
casa breinco o similar.

1,000      x 14,55000 = 14,55000

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,200      x 50,75000 = 10,15000

Subtotal: 25,71040 25,71040

COST DIRECTE 31,12140
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,93364

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,05504

P-27 F9F5DP09 M2 Llambordes de formigó de forma rectangular de
10x20x8 cm model 'terana '8', color 'gris' de la casa
breinco o similar. col.locada sobre base de formigó
hm-20 de 20cm de gruix.

Rend.: 1,000 30,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,100 /R x 15,97000 = 1,59700

A0121000 H Oficial 1a 0,200 /R x 19,07000 = 3,81400

Subtotal: 5,41100 5,41100

Materials

D0701912 M3 Morter de ciment portland i sorra amb 450 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:3, elaborat a
l'obra amb formigonera de 250 l

0,030      x 33,68000 = 1,01040

B9F1DP09 M2 Llambordes de formigó de forma rectangular de
10x20x8 cm model 'terana six', color 'gris' de la casa
breinco o similar.

1,000      x 13,09000 = 13,09000

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,200      x 50,75000 = 10,15000

Subtotal: 24,25040 24,25040
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COST DIRECTE 29,66140
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,88984

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,55124

P-28 F9F5U210 M2 Paviment de llosa prefabricada de formigó 20x40x7
cm. model vulcano, color 'desierto', amb separació de
3 mm de la casa breinco o similar. col.locada sobre
base de formigó hm-20 de 10cm de gruix.

Rend.: 1,000 35,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,100 /R x 15,97000 = 1,59700

A0121000 H Oficial 1a 0,200 /R x 19,07000 = 3,81400

Subtotal: 5,41100 5,41100

Materials

D0701912 M3 Morter de ciment portland i sorra amb 450 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:3, elaborat a
l'obra amb formigonera de 250 l

0,030      x 33,68000 = 1,01040

B9F1DP01 M2 Paviment de llosa prefabricada de formigó 20x40x7
cm. model vulcano, color 'desierto', amb separació de
3 mm de la casa breinco o similar.

1,000      x 22,60000 = 22,60000

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,100      x 50,75000 = 5,07500

Subtotal: 28,68540 28,68540

COST DIRECTE 34,09640
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,02289

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,11929

P-29 F9H1V130 T Mescla bituminosa continua en calent de composicio
AC16 surf D amb granulat per a rodolament i betum
asfaltic de penetracio, amb àrids oxidants que li
donaran una pigmentació rogenca, situat a l'obra amb
transport de carrega de 20 t, i col.locacio i
compactacio al 98 % de l'assaig marshall, inclos
neteja previa de calçada

Rend.: 1,000 35,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,048 /R x 19,07000 = 0,91536

A0140000 H Manobre 0,072 /R x 15,97000 = 1,14984

Subtotal: 2,06520 2,06520

Maquinària

C1501900 H Camió per a transport de 20 t 0,125 /R x 42,30000 = 5,28750

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,024 /R x 56,85000 = 1,36440

C1709B00 H Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,024 /R x 44,98000 = 1,07952

C170D0A0 H Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,024 /R x 50,09000 = 1,20216
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C170V020 H Escombradora autopropulsada 0,024 /R x 20,10000 = 0,48240

Subtotal: 9,41598 9,41598

Materials

B9H1V130 T Mescla bituminosa continua en calent de composicio
d-12/20 amb granulat per a rodament i betum asfaltic
de penetracio

1,000      x 22,87000 = 22,87000

Subtotal: 22,87000 22,87000

COST DIRECTE 34,35118
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,03054

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,38172

P-30 FBBZDP20 M Suport de tub d'acer galvanitzat rodó de 60 mm de
diàmetre i 2 mm d'espesor, col.locat a terra formigonat

Rend.: 1,000 17,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,100 /R x 15,97000 = 1,59700

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,050 /R x 19,07000 = 0,95350

Subtotal: 2,55050 2,55050

Materials

BBMZDP20 M Suport de tub d'acer galvanitzat rodó de 60 mm de
diàmetre i 2 mm d'espesor, per a senyalització vertical

1,000      x 12,00000 = 12,00000

B0606220 M3 Formigo de resistencia 20 n/mm2, de consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm

0,080      x 35,70000 = 2,85600

Subtotal: 14,85600 14,85600

COST DIRECTE 17,40650
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,52220

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,92870

P-31 FD5ZBJA5 U Bastiment i reixa de fosa dúctil tipus 70x30 teide de
fundició fàbregues o similar per a 40 t de càrrega de
ruptura, segons plànols, col·locada amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 83,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 19,07000 = 7,62800

A0140000 H Manobre 0,400 /R x 15,97000 = 6,38800

Subtotal: 14,01600 14,01600

Materials

D070A4D1 M3 Morter  mixt de ciment pòrtland amb escòria cem
ii/b-s, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,020      x 98,07650 = 1,96153

BD5ZU001 U Marc i reixa de 70x30x4 cm de fosa dúctil tipus teide
de fundició fàbregues o similar, per a 40 t de càrrega

1,000      x 65,51000 = 65,51000

Subtotal: 67,47153 67,47153
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COST DIRECTE 81,48753
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,44463

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,93216

P-32 FD90S010 M3 Llit de formigó de resistència de 20 n/mm2, que
contindrà les conduccions de serveis que passin sota
els vials transitables

Rend.: 1,000 58,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,400 /R x 19,07000 = 7,62800

A0150000 H Manobre especialista 0,800 /R x 16,53000 = 13,22400

Subtotal: 20,85200 20,85200

Materials

B0606220 M3 Formigo de resistencia 20 n/mm2, de consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm

1,000      x 35,70000 = 35,70000

Subtotal: 35,70000 35,70000

COST DIRECTE 56,55200
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,69656

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,24856

P-33 FD90S025 M3 Prisma de formigó de resistència de 20 n/mm2 que
s'ubicarà en les conduccions de serveis que passin
sota els vials transitables per a la protecció de tubs

Rend.: 1,000 58,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,800 /R x 16,53000 = 13,22400

A0121000 H Oficial 1a 0,400 /R x 19,07000 = 7,62800

Subtotal: 20,85200 20,85200

Materials

B0606220 M3 Formigo de resistencia 20 n/mm2, de consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm

1,000      x 35,70000 = 35,70000

Subtotal: 35,70000 35,70000

COST DIRECTE 56,55200
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,69656

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,24856

FD90S040 Ml Prisma de formigó de secció 0.5x0.25 m hm-20/f/20/i,
que s'ubicarà en les conduccions de serveis que
passin sota els vials transitables

Rend.: 1,000 16,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,400 /R x 16,53000 = 6,61200

A0121000 H Oficial 1a 0,200 /R x 19,07000 = 3,81400

Subtotal: 10,42600 10,42600

Materials

B0606230 M3 Formigo hm-20, de consistencia plastica i grandaria
maxima del granulat 40 mm

0,125      x 44,76000 = 5,59500
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Subtotal: 5,59500 5,59500

COST DIRECTE 16,02100
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,48063

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,50163

FDGZ0030 M Subministrament i col·locació de placa de protecció
mecànica, per a conductors, de pe de color situada 10
cm per sobre dels conductors.

Rend.: 1,000 1,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 0,010 /R x 16,93000 = 0,16930

Subtotal: 0,16930 0,16930

Materials

BDGZ0010 M Placa de protecció mecànica, per a conductors, de pe
de color situada 10 cm per sobre dels conductors.

1,000      x 1,70000 = 1,70000

Subtotal: 1,70000 1,70000

COST DIRECTE 1,86930
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,05608

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,92538

P-34 FDGZU010 M Banda continua de plastic de color, de 30 cm
d´amplaria, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Rend.: 1,000 0,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 0,010 /R x 16,93000 = 0,16930

Subtotal: 0,16930 0,16930

Materials

BDGZU010 M Banda continua de plastic de color, de 30 cm
d´amplaria

1,020      x 0,11000 = 0,11220

Subtotal: 0,11220 0,11220

COST DIRECTE 0,28150
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,00845

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,28995

P-35 FDK20010 U Perico de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de
gruix de formigo h-125 i solera de formigó h-150
sobre llit de sorra

Rend.: 2,000 197,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 1,350 /R x 15,97000 = 10,77975

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 1,350 /R x 19,07000 = 12,87225

Subtotal: 23,65200 23,65200

Materials

B0DF7G0A U Motlle metal.lic, per a encofrat de perico d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

1,000      x 0,77000 = 0,77000
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B0604230 M3 Formigo h-150, de consistencia plastica i grandaria
maxima del granulat 40 mm

0,020      x 38,95000 = 0,77900

B0603220 M3 Formigo de resistencia 12.5 n/mm2, de consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm

0,170      x 33,21000 = 5,64570

B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 12,000      x 13,34000 = 160,08000

D0701641 M3 Morter  de ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,020      x 62,57100 = 1,25142

Subtotal: 168,52612 168,52612

COST DIRECTE 192,17812
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,76534

COST EXECUCIÓ MATERIAL 197,94346

P-36 FDK20040 U Pericó 1,065x1,05x1 m tipus 'h' segons normes de
telefònica, amb formigó hm15., amb cerca i separació
de cable amb col·locació de tapa, execució in situ
segons mides dels planols

Rend.: 1,000 325,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-37 FDK20090 U Subministre i col·locació a l'obra de bastiment i tapa
per a perico tipus 'h' segons normes de telefonica.

Rend.: 1,000 87,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-38 FDK256F3 U Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó hm-20/p/20/i i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

Rend.: 1,000 59,46 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 1,200 /R x 19,07000 = 22,88400

A0140000 H Manobre 1,200 /R x 15,97000 = 19,16400

Subtotal: 42,04800 42,04800

Materials

B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 0,013      x 13,34000 = 0,17342

B0F1D2A1 U Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 6,000      x 0,20000 = 1,20000

B0DF7G0A U Motlle metal.lic, per a encofrat de perico d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

1,000      x 0,77000 = 0,77000

B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,260      x 52,07000 = 13,53820

Subtotal: 15,68162 15,68162

COST DIRECTE 57,72962
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,73189

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,46151

P-39 FDKZ3154 U Bastiment i tapa per a perico de serveis de
400x400x30 mm i de 13 kg de pes, col.locat amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 30,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 H Manobre 0,350 /R x 15,97000 = 5,58950

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 19,07000 = 6,67450

Subtotal: 12,26400 12,26400

Materials

BDKZ3150 U Bastiment i tapa per a perico de serveis de
400x400x30 mm i de 13 kg de pes

1,000      x 15,68000 = 15,68000

D0701641 M3 Morter  de ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,020      x 62,57100 = 1,25142

Subtotal: 16,93142 16,93142

COST DIRECTE 29,19542
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,87586

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,07128

P-40 FFA2SMB2 U Entroncament en clip a 87.5º de pe per a connexió
d'embornal o escomesa domiciliària amb tub de pe
amb col·lector principal de pe, tot inclòs totalment
instal·lat

Rend.: 4,000 95,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,250 /R x 19,07000 = 1,19188

A013U001 H Ajudant 0,250 /R x 14,28000 = 0,89250

Subtotal: 2,08438 2,08438

Maquinària

C2000000 H Eines i petita maquinaria 1,000 /R x 1,59000 = 0,39750

Subtotal: 0,39750 0,39750

Materials

BD130010 U Entroncament en clip a 87.5º de pvc per a connexió
d'embornal amb tub de pvc corrugat de doble paret de
diàmetre nominal de 200 mm amb col·lector principal
de pvc corrugat de doble paret

1,000      x 90,15000 = 90,15000

Subtotal: 90,15000 90,15000

COST DIRECTE 92,63188
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,77896

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,41084

P-41 FFB1K425 M Tub de polietile de recubriment de 315 mm de
diametre nominal exterior, per a col·locar soterrat com
a protecció de la xarxa d'abastament sota calçada

Rend.: 1,020 36,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 0,320 /R x 16,93000 = 5,31137

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,320 /R x 19,70000 = 6,18039

Subtotal: 11,49176 11,49176

Materials

BFB1E900 M Tub de polietile de 315 mm de diametre nominal 1,020      x 23,25000 = 23,71500
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Subtotal: 23,71500 23,71500

COST DIRECTE 35,20676
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,05620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,26296

P-42 FFB23455 M Tub de polietile de densitat baixa, de 16 mm de
diametre nominal exterior, de 10 bar de pressio
nominal segons une 53-131-90, connectat a pressio,
amb grau de dificultat mitja i per a col.locar soterrat

Rend.: 1,404 2,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 0,050 /R x 16,93000 = 0,60292

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,050 /R x 19,70000 = 0,70157

Subtotal: 1,30449 1,30449

Materials

BFWB2305 U Accessori per a tub de polietile de densitat baixa, de
16 mm de diametre nominal exterior, per a connectar
a pressio

0,300      x 1,05000 = 0,31500

BFB23400 M Tub de polietile de densitat baixa, de 16 mm de
diametre nominal, de 10 bar de pressio nominal
segons une 53-131-90

1,020      x 0,32000 = 0,32640

BFYB2305 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de polietile de densitat baixa, de 16 mm de diametre
nominal exterior, connectat a pressio

1,000      x 0,01000 = 0,01000

Subtotal: 0,65140 0,65140

COST DIRECTE 1,95589
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,05868

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,01457

P-43 FFB25455 M Tub de polietile de densitat baixa, de 25 mm de
diametre nominal exterior, de 10 bar de pressio
nominal segons une 53-131-90, connectat a pressio,
amb grau de dificultat mitja i per a col.locar soterrat

Rend.: 1,544 2,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,060 /R x 19,70000 = 0,76554

A013M000 H Ajudant muntador 0,060 /R x 16,93000 = 0,65790

Subtotal: 1,42344 1,42344

Materials

BFB25400 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal
segons une 53-131-90

1,020      x 0,72000 = 0,73440

BFWB2505 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar
a pressió

0,300      x 2,00000 = 0,60000

BFYB2505 U Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,02000 = 0,02000

Subtotal: 1,35440 1,35440
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COST DIRECTE 2,77784
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,08334

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,86118

P-44 FG210F2G M Subministre i col·locació de tub rígid de pvc de 110
mm de diàmetre nominal i 1.7 mm de gruix, amb grau
de resistència al xoc 7, endollat i muntat com a
canalització soterrada

Rend.: 1,000 3,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H Ajudant electricista 0,050 /R x 16,90000 = 0,84500

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,045 /R x 19,70000 = 0,88650

Subtotal: 1,73150 1,73150

Materials

BG210F20 M Tub rígid de pvc de 110 mm de diàmetre nominal i 1.7
mm de gruix, amb grau de resistència al xoc 7

1,000      x 1,54000 = 1,54000

Subtotal: 1,54000 1,54000

COST DIRECTE 3,27150
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,09815

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,36965

P-45 FG221B2K M Tub flexible corrugat de pvc, de 50 mm de diàmetre
nominal i 3 mm de gruix amb grau de resistència al
xoc 7 i  muntat com a canalització soterrada

Rend.: 1,000 1,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,025 /R x 19,70000 = 0,49250

A013H000 H Ajudant electricista 0,020 /R x 16,90000 = 0,33800

Subtotal: 0,83050 0,83050

Materials

BG221B20 M Tub flexible corrugat de pvc, de 50 mm de diàmetre
nominal i 3 mm de gruix, amb grau de resistència al
xoc 7

1,000      x 0,40000 = 0,40000

Subtotal: 0,40000 0,40000

COST DIRECTE 1,23050
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,03692

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,26742

P-46 FG39DP07 M Rases mixtes a vials per a 1 ó 2 circuits de mitja
tensió i fins a 3 circuits de baixa tensió, inclou:
-excavació de rasa per a xarxa mixta de m.t. i b.t. de
1m de profunditat i 0.6 m d'amplada, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i manuals, i càrrega
del material excavat
-rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del plec de
prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric
-cintes contínues de senyalització de color, de 30cm
d´amplada, col.locada al llarg de la rasa

Rend.: 1,000 83,72 €



Projecte remodelació carrer Indústria Canovelles.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/12/13 Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

-càrrega, transport i descàrrega dels productes
sobrants de l'excavació, a l'abocador autoritzat, inclòs
cànon per a utilització i manteniment de l'abocador.
- mà d'obra i maquinària necessària.
- prisma de formigó de secció 0.5x0.45m
-tubs rígids de pvc de 160 mm de diàmetre nominal +
tubs de reserva

no inclou els cables elèctrics

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013N000 H Ajudant d'obra pública 0,300 /R x 13,23000 = 3,96900

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,250 /R x 19,07000 = 4,76750

Subtotal: 8,73650 8,73650

Materials

BG21DP01 U Tub rígid de pvc de 160 mm de diàmetre nominal, ,
amb grau de resistència al xoc 7, endollat i muntat
com a canalització soterrada, incloent mà d'obra i
petit material.

5,000      x 5,98000 = 29,90000

Subtotal: 29,90000 29,90000

Partides d'obra

FD90S040 Ml Prisma de formigó de secció 0.5x0.25 m hm-20/f/20/i,
que s'ubicarà en les conduccions de serveis que
passin sota els vials transitables

1,800      x 16,02100 = 28,83780

FDGZU010 M Banda continua de plastic de color, de 30 cm
d´amplaria, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

2,000      x 0,28150 = 0,56300

G2281233 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material seleccionat, en tongades
de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % pm

0,250      x 9,90040 = 2,47510

G2221P41 M3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2
m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat

0,600      x 13,06194 = 7,83716

G2445341 M3 Càrrega, transport i descàrrega dels productes
sobrants de l'excavació, a l'abocador autoritzat.

0,370      x 7,93440 = 2,93573

Subtotal: 42,64879 42,64879

COST DIRECTE 81,28529
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,43856

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,72385

P-47 FG39DP08 M Rases mixtes a les voreres (o terra) sota protecció de
sorra, per a 1 ó 2 circuits de mt amb 1 ó 2 circuits de
bt, inclou:
-excavació de rasa de 1m de profunditat i 0.6 m
d'amplada, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i manuals, i càrrega del material excavat
-rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del plec de
prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric
-rebliment de fons de rases en llit de recolzament de

Rend.: 1,000 38,61 €
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tubs, amb sorra de tossal, saulo o equivalent, estesa
i compactació al 80 % del pròctor modificat segons
condicions del plec de prescripcions tècniques, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, mesurat
sobre perfil teòric, incloses part proporcional
d'obertura d'accessos i preparació de la base
-subministrament i col·locació de plaques de
protecció mecànica, per a conductors, de pe de color
situada 10 cm per sobre dels conductors.
-cintes contínues de senyalització de color, de 30cm
d´amplada, col.locada al llarg de la rasa a 25 cm per
sobre de la part inferior de la canonada i a 10 cm com
a mínim del terra, per a malla senyalitzadora
-càrrega, transport i descàrrega dels productes
sobrants de l'excavació, a l'abocador autoritzat, inclòs
cànon per a utilització i manteniment de l'abocador.
- mà d'obra i maquinària necessària.
-tubs rígids de pvc de 160 mm de diàmetre nominal
per a circuit/s de mt

no inclou els cables elèctrics

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013N000 H Ajudant d'obra pública 0,300 /R x 13,23000 = 3,96900

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,250 /R x 19,07000 = 4,76750

Subtotal: 8,73650 8,73650

Materials

BG21DP01 U Tub rígid de pvc de 160 mm de diàmetre nominal, ,
amb grau de resistència al xoc 7, endollat i muntat
com a canalització soterrada, incloent mà d'obra i
petit material.

2,000      x 5,98000 = 11,96000

Subtotal: 11,96000 11,96000

Partides d'obra

G2445341 M3 Càrrega, transport i descàrrega dels productes
sobrants de l'excavació, a l'abocador autoritzat.

0,160      x 7,93440 = 1,26950

G228U010 M3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del plec de
prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric

0,200      x 2,91994 = 0,58399

G228R070 M3 Rebliment de fons de rases en llit de recolzament de
tubs, amb sorra de tossal, saulo o  equivalent, estesa
i compactació al 80 % del pròctor modificat segons
condicions del plec de prescripcions tècniques, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, mesurat
sobre perfil teòric, incloses part proporcional
d'obertura d'accessos i preparació de la base

0,160      x 17,46988 = 2,79518

G2221P41 M3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2
m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat

0,600      x 13,06194 = 7,83716

FDGZ0030 M Subministrament i col·locació de placa de protecció
mecànica, per a conductors, de pe de color situada 10
cm per sobre dels conductors.

2,000      x 1,86930 = 3,73860

FDGZU010 M Banda continua de plastic de color, de 30 cm
d´amplaria, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

2,000      x 0,28150 = 0,56300
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Subtotal: 16,78743 16,78743

COST DIRECTE 37,48393
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,12452

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,60845

P-48 FGGE0010 U Empalme línies de m.t. inclou preparació cables i
accessoris

Rend.: 1,000 555,98 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-49 FGGE0020 U Empalme línies de b.t. inclou preparació cables i
accessoris

Rend.: 1,000 28,60 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-50 FGXXFDP01 U Connexió d'escomesa existent amb nova xarxa de
telefonia soterrada. inclou el tub corrugat de 40 mm
que connecta l'arqueta tipus m o tipus h amb l'interior
de la parcel·la. inclou poste a nivell de mur per
connectar-hi escomesa.

Rend.: 1,000 253,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-51 FJMDP01 Ut Subministrament i col.locació de descàrrega dn-150 Rend.: 1,000 625,30 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-52 FJS5DPX3 U Anell format per 2,5 m de tub de polietile unitechline
16 mm de densitat baixa, de 50 mm de diametre
nominal exterior, amb 4 gotejadors termosoldats
interiorment, per a un cabal de 2,3 l/h, del tipus
bioline identificada mitjançant franja violeta, totalment
col·locat. inlcou drenatge de diametre de 50mm i
connexions

Rend.: 1,000 7,02 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-53 FJSAU020 U Programador electronic per a 6 zones de reg, amb
doble programa amb pantalla lcd en muntatge
superficial serie image 6 de rain-bird o similar
equivalent autònom, instal.lat i programat

Rend.: 1,000 275,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H Ajudant jardiner 1,000 /R x 16,93000 = 16,93000

A012P000 H Oficial 1a jardiner 1,000 /R x 19,07000 = 19,07000

Subtotal: 36,00000 36,00000

Materials

BJSAU020 U Programador electronic per a 6 zones de reg, amb
doble programa amb pantalla lcd serie image 6 de
rain-bird o similar equivalent autònom

1,000      x 231,73000 = 231,73000

Subtotal: 231,73000 231,73000

COST DIRECTE 267,73000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 8,03190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 275,76190
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P-54 FK220005 Ut Regulador de pressió de bronze de connexió de 1
1/2'''', amb sortida fixe de 3 atm.,amb racor per presa
de manòmetre, inclou subministrament, transport,
col.locació i muntatge, i part proporcional de peces de
connexió.

Rend.: 1,000 87,10 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-55 FK230008 Ut Filtre d'anelles de plàstic reforçat amb fibra de vidre
de 1 1/2'' i 120 mesh amb vàlvula de
netejaincorporada, pressa manomètrica o equivalent,
inclou subministrament, transport, col.locació i
muntatge, i part proporcional de peces de connexió.

Rend.: 1,000 52,01 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-56 FK28DPX6 U Electrovàlvula amb regulador de cabal incorporat, de
connexió 1 1/2', inclou subministrament, transport,
col.locació, muntatge dins d'arqueta i part
proporcional de peces de connexió.

Rend.: 1,000 85,10 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-57 FMDP01 Ut Subministrament i col.locació d'hidrant soterrat
dn-100.

Rend.: 1,000 1.139,26 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-58 FNDP01 Ut Subministrament i col.locació de vàlvula de comporta
dn-150. inclou la construcció d'arqueta, marc i tapa
per la mateixa.

Rend.: 1,000 1.339,40 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-59 FN120100 Ut Vàlvula de comporta (clau de pas) per diàmetre
30mm, pn-16 i 1 1/2'', inclou subministrament,
transport, col.locació i muntatge, i part proporcional
de peces de connexió.

Rend.: 1,000 10,07 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-60 FN310006 Ut Vàlvula de bola de llautó d'accionament manual de
connexió 1 1/2', inclou subministrament, transport,
col.locació i muntatge, i part proporcional de peces de
connexió.

Rend.: 1,000 19,54 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-61 FQ110002 U Banc model diputació de fusta de pi roig de
reforestació amb tractament a l´autoclau, envernissat
de 150 cm de llargaria, amb cargols i passadors d´
acer inoxidable, suports de fosa d´alumini anoditzats,
ancorat amb daus de formigó de 30x30x30 cm.

Rend.: 1,116 274,13 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-62 FQ110010 U Cadira model diputacio de fusta de pi roig de
reforestacio amb tractament a l'autoclau, envernissat
de 55 cm de llargaria, amb cargols i passadors d'acer
inoxidable, suports de fosa d'alumini anoditzats,
ancorat amb daus de formigo de 30x30x30 cm.

Rend.: 2,000 233,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 1,800 /R x 15,97000 = 14,37300

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 19,07000 = 1,90700

Subtotal: 16,28000 16,28000

Materials

D060M0B2 M3 Formigo de 150 kg/m3, amb una proporcio en volum
1:4:8 granulat granitic de grandaria maxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l

0,180      x 158,52000 = 28,53360
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BQ110010 U Cadira de fusta de pi roig pintat i envernissat, de 55
cm de llargaria, amb cargols i passadors d'acer i
suportsde fosa d'alumini anoditzats

1,000      x 181,49000 = 181,49000

Subtotal: 210,02360 210,02360

COST DIRECTE 226,30360
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6,78911

COST EXECUCIÓ MATERIAL 233,09271

P-63 FQ210100 U Paperera tipus barcelona, model 600, circular de
diàmetre 400 mm, de planxa d'acer perforada,
estructura de suport tub diàmetre 40 mm, amb base
d'ancoratge de platina i fixació mecànica al paviment,
o equivalent

Rend.: 1,000 83,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,160 /R x 19,07000 = 3,05120

A0140000 H Manobre 0,160 /R x 15,97000 = 2,55520

Subtotal: 5,60640 5,60640

Materials

BQ210001 U Paperera tipus barcelona, model 600, circular de
diàmetre 400 mm, de planxa d'acer perforada,
estructura de suport tub diàmetre 40 mm, amb base
d'ancoratge de platina i tacs spit de fixació a
paviment, color a escollir

1,000      x 75,13000 = 75,13000

Subtotal: 75,13000 75,13000

COST DIRECTE 80,73640
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,42209

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,15849

P-64 FQ21DP10 U Enretirada i posterior reposició de bústia existent en
l'àmbit de projecte.

Rend.: 1,000 72,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,800 /R x 19,07000 = 15,25600

A0140000 H Manobre 1,000 /R x 15,97000 = 15,97000

Subtotal: 31,22600 31,22600

Maquinària

C1503000 H Camió grua 1,000 /R x 38,85000 = 38,85000

Subtotal: 38,85000 38,85000

COST DIRECTE 70,07600
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,10228

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,17828
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P-65 FQ21DP15 U Enretirada i posterior reposició de caseta de l'once
existent en l'àmbit de projecte.

Rend.: 1,000 100,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 1,500 /R x 15,97000 = 23,95500

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,800 /R x 19,07000 = 15,25600

Subtotal: 39,21100 39,21100

Maquinària

C1503000 H Camió grua 1,500 /R x 38,85000 = 58,27500

Subtotal: 58,27500 58,27500

COST DIRECTE 97,48600
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,92458

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,41058

P-66 FQ21DP20 U Enretirada i posterior reposició de cabina de telèfon
existent en l'àmbit de projecte.

Rend.: 1,000 117,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 1,800 /R x 15,97000 = 28,74600

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,800 /R x 19,07000 = 15,25600

Subtotal: 44,00200 44,00200

Maquinària

C1503000 H Camió grua 1,800 /R x 38,85000 = 69,93000

Subtotal: 69,93000 69,93000

COST DIRECTE 113,93200
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,41796

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,34996

P-67 FQ21DPX0 U Col·locació de paperera existent Rend.: 1,000 18,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,500 /R x 15,97000 = 7,98500

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,500 /R x 19,07000 = 9,53500

Subtotal: 17,52000 17,52000

COST DIRECTE 17,52000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,52560

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,04560

P-68 FQR0U010 U Jardinera de 120x120x75 cm d'alçada, d'acer amb
protecció antioxidant, cubeta interior de fibra de vidre,
base de religa d'acer galvanitzat i peus regulables
d'acer inoxidable. laterals panelables, panels de fusta
de bolondo. model plaza de la casa santa & cole o
similar.

Rend.: 0,018 830,12 €



Projecte remodelació carrer Indústria Canovelles.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/12/13 Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 19,07000 = 105,94444

Subtotal: 105,94444 105,94444

Materials

BQR0U020 U Jardinera de fosa gris d'alçada 681 mm i rectangle de
600x680 mm, acabat amb una capa d'imprimació i
dues d'oxirón, de fundició colomer o similar

1,000      x 700,00000 = 700,00000

Subtotal: 700,00000 700,00000

COST DIRECTE 805,94444
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 24,17833

COST EXECUCIÓ MATERIAL 830,12277

P-69 FQR0U011 U Jardinera de xapa d'acer corten amb acabat oxidat,
de 329 litres de capacitat (diàmetre inferior 60 cm i
diàmetre superior 127 cm). model dama grande de la
casa escofet o similar.

Rend.: 2,000 720,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 19,07000 = 9,53500

Subtotal: 9,53500 9,53500

Materials

BQR0U040 U Jardinera d'acer corten d'acabat oxidat, amb capacitat
de 329 litres (diàmetre inferior 60 cm, diàmetre
superior 127 cm, alçada 47 cm), simplement
recolçada, model dama granda de la casa escofet o
similar.

1,000      x 690,00000 = 690,00000

Subtotal: 690,00000 690,00000

COST DIRECTE 699,53500
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 20,98605

COST EXECUCIÓ MATERIAL 720,52105

P-70 FQZWU010 U Instal.lacio de marquesina d' autobus feta d' acer
inoxidable pintat de color gris i vidre de seguretat
amb banc per a quatre persones

Rend.: 2,000 538,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H Ajudant electricista 4,000 /R x 16,90000 = 33,80000

A0150000 H Manobre especialista 5,000 /R x 16,53000 = 41,32500

A0121000 H Oficial 1a 8,000 /R x 19,07000 = 76,28000

A012H000 H Oficial 1a electricista 4,000 /R x 19,70000 = 39,40000

Subtotal: 190,80500 190,80500

Maquinària

C1503500 H Càrrega i transport camió grua de 5 t 2,000 /R x 37,98000 = 37,98000

C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador 0,300 /R x 55,55000 = 8,33250

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,300 /R x 13,74000 = 2,06100
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Subtotal: 48,37350 48,37350

Materials

D070A8B1 M3 Morter  mixt de ciment pòrtland amb escòria cem
ii/b-s, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0.5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,500      x 88,26350 = 44,13175

B0608310 M3 Formigo ha-25, de consistencia tova i grandaria
maxima del granulat 12 mm

1,500      x 38,75000 = 58,12500

BG46E010 U Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues
lampades

1,000      x 8,81000 = 8,81000

BG41E025 U Interruptor magnetotermic de 25 a 3p+n 1,000      x 23,84000 = 23,84000

BG221L20 M Tub flexible corrugat de pvc, de 100 mm de diàmetre
nominal i 4.5 mm de gruix, amb grau de resistència al
xoc 7

20,000      x 1,16000 = 23,20000

BG313300 M Conductor de coure de designació une rv 0,6/1 kv,
tripolar de secció 3x2.5 mm2

20,000      x 0,66000 = 13,20000

BG42E010 U Interruptor diferencial de 63 a, corrent de defecte 0.03
a

1,000      x 111,19000 = 111,19000

B0111000 M3 Aigua 0,006      x 0,91000 = 0,00546

B0514301 T Ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s/32,5, en sacs 0,015      x 75,40000 = 1,13100

Subtotal: 283,63321 283,63321

COST DIRECTE 522,81171
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 15,68435

COST EXECUCIÓ MATERIAL 538,49606

P-71 FQZWU050 U Desmuntatge de marquesina pal.li amb panell
publicitari. càrrega i transport sobre camio fins a
magatzem.

Rend.: 1,000 703,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H Ajudant electricista 4,000 /R x 16,90000 = 67,60000

A0121000 H Oficial 1a 8,000 /R x 19,07000 = 152,56000

A0150000 H Manobre especialista 12,000 /R x 16,53000 = 198,36000

Subtotal: 418,52000 418,52000

Maquinària

C1503500 H Càrrega i transport camió grua de 5 t 4,000 /R x 37,98000 = 151,92000

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 4,000 /R x 13,74000 = 54,96000

Subtotal: 206,88000 206,88000

Materials

B0514301 T Ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s/32,5, en sacs 0,005      x 75,40000 = 0,37700

B0111000 M3 Aigua 0,002      x 0,91000 = 0,00182

D070A8B1 M3 Morter  mixt de ciment pòrtland amb escòria cem
ii/b-s, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0.5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,400      x 88,26350 = 35,30540

B9E13200 M2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, tipus 2 2,000      x 5,72000 = 11,44000
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Subtotal: 47,12422 47,12422

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 672,52400 = 10,08786

Subtotal: 10,08786 10,08786

COST DIRECTE 682,61208
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 20,47836

COST EXECUCIÓ MATERIAL 703,09044

P-72 FQZZDP10 U Aparcament per a bicicletes en linia d'acer inoxidable
model vbf06 de fundició dúctil benito o similar, de
mides 1800x550x500 mm, totalment instal·lat.

Rend.: 1,000 133,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,500 /R x 15,97000 = 7,98500

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 19,07000 = 9,53500

Subtotal: 17,52000 17,52000

Materials

D0701821 M3 Morter  de ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,005      x 70,62400 = 0,35312

BQ70DP10 U Aparcament per a bicicletes en linia d'acer inoxidable
model vbf06 de fundició dúctil benito o similar.

1,000      x 112,00000 = 112,00000

Subtotal: 112,35312 112,35312

COST DIRECTE 129,87312
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,89619

COST EXECUCIÓ MATERIAL 133,76931

P-73 FR2GDP41 U Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1
m, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de
treball i càrrega de les terres sobrants mecànica
sobre camió, en un pendent inferior al 25 %,i
aportacio de saulo garbellat per reblert en la plantacio

Rend.: 1,000 24,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C13161E0 H Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

0,250 /R x 39,22000 = 9,80500

Subtotal: 9,80500 9,80500

Materials

B0322000 M3 Sauló garbellat 0,864      x 15,93000 = 13,76352

Subtotal: 13,76352 13,76352
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COST DIRECTE 23,56852
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,70706

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,27558

P-74 FR413300 U Subministrament d'arbust de l'espècie chamaerops
humilis (margalló) de 1.2 a 1.5 m d'alçària, en
contenidor, aportant el 50% de la terra extreta per
terra vegetal, regs i manteniment fins a la recepció
definitiva en perfecte estat.

Rend.: 1,000 120,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BR415510 U Margalló (chamaerops humilis) de 1.2 a 1.5 m
d'alçaria, en contenidor

1,000      x 81,14000 = 81,14000

Subtotal: 81,14000 81,14000

Partides d'obra

FRF1111A U Reg manual d'arbres, amb una manega de 20 m de
llargaria, i una dotacio de 50 l per escossell

1,000      x 0,82393 = 0,82393

GR3P1211 M3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria
vegetal garbellada, a granel, amb mitjans manuals

0,864      x 40,37990 = 34,88823

Subtotal: 35,71216 35,71216

COST DIRECTE 116,85216
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,50556

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,35772

P-75 FR458260 U Subministrament i plantació de magnolia grandiflora
'magnolia' de 300 a 350 cm d'alçada, amb pa de terra
de tela metal.lica aportant el 50% de la terra extreta
per terra vegetal, regs i manteniment fins a la
recepció definitiva en perfecte estat.

Rend.: 1,000 239,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BR458260 U Magnolia grandiflora  (magnolia) de 300 a 350 cm
d'alçada,  amb pa de terra de tela metal.lica

1,000      x 180,15000 = 180,15000

Subtotal: 180,15000 180,15000

Partides d'obra

FR64DPX9 U Plantació d'arbre en sot de 2,6x2,15x1 m, amb camió
grua, en un pendent inferior al 25 %

1,000      x 16,60240 = 16,60240

FRF1111A U Reg manual d'arbres, amb una manega de 20 m de
llargaria, i una dotacio de 50 l per escossell

1,000      x 0,82393 = 0,82393

GR3P1211 M3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria
vegetal garbellada, a granel, amb mitjans manuals

0,864      x 40,37990 = 34,88823

Subtotal: 52,31456 52,31456
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COST DIRECTE 232,46456
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6,97394

COST EXECUCIÓ MATERIAL 239,43850

P-76 FR45DP01 U Subministrament i plantació de pyrus calleryana
'chanticleer' de 20 a 25 cm de perimetre, amb pa de
terra de tela metal.lica, aportant el 50% de la terra
extreta per terra vegetal, regs i manteniment fins a la
recepció definitiva en perfecte estat.

Rend.: 1,000 298,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BR47DP01 U Pyrus calleriana 'chanticler' de 20 a 25 cm de
perimetre, amb pa de terra de tela metal.lica

1,000      x 237,80000 = 237,80000

Subtotal: 237,80000 237,80000

Partides d'obra

FR64DPX9 U Plantació d'arbre en sot de 2,6x2,15x1 m, amb camió
grua, en un pendent inferior al 25 %

1,000      x 16,60240 = 16,60240

FRF1111A U Reg manual d'arbres, amb una manega de 20 m de
llargaria, i una dotacio de 50 l per escossell

1,000      x 0,82393 = 0,82393

GR3P1211 M3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria
vegetal garbellada, a granel, amb mitjans manuals

0,864      x 40,37990 = 34,88823

Subtotal: 52,31456 52,31456

COST DIRECTE 290,11456
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 8,70344

COST EXECUCIÓ MATERIAL 298,81800

FR64DPX9 U Plantació d'arbre en sot de 2,6x2,15x1 m, amb camió
grua, en un pendent inferior al 25 %

Rend.: 1,000 17,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A016P000 H Peó jardiner 0,400 /R x 16,36000 = 6,54400

A012P000 H Oficial 1a jardiner 0,120 /R x 19,07000 = 2,28840

Subtotal: 8,83240 8,83240

Maquinària

C1503000 H Camió grua 0,200 /R x 38,85000 = 7,77000

Subtotal: 7,77000 7,77000

COST DIRECTE 16,60240
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,49807

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,10047

P-77 FR661311 U Plantació d'arbust de l'espècie chamaerops humilis
'margalló' d'alçària 1.2 a 2 m, amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 25 % o en jardinera

Rend.: 1,000 4,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A016P000 H Peó jardiner 0,250 /R x 16,36000 = 4,09000

A013P000 H Ajudant jardiner 0,020 /R x 16,93000 = 0,33860

A012P000 H Oficial 1a jardiner 0,010 /R x 19,07000 = 0,19070

Subtotal: 4,61930 4,61930

COST DIRECTE 4,61930
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,13858

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,75788

FRF1111A U Reg manual d'arbres, amb una manega de 20 m de
llargaria, i una dotacio de 50 l per escossell

Rend.: 1,261 0,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A016P000 H Peó jardiner 0,060 /R x 16,36000 = 0,77843

Subtotal: 0,77843 0,77843

Materials

B0111000 M3 Aigua 0,050      x 0,91000 = 0,04550

Subtotal: 0,04550 0,04550

COST DIRECTE 0,82393
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,02472

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,84865

P-78 FRV16002 Ut Tractament fitosanitari dels arbres i arbusts plantats
amb producte fungicida adequat segons equip
jardineria de la direcció facultativa de l'obra mitjançant
aparell manual de pressió, inclou subministrament
del producte i aplicació.

Rend.: 1,000 117,14 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-79 G219P030 M2 Demolició de paviment bituminós, càrrega i transport
a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 25,000 3,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 H Cap de colla 0,200 /R x 20,20000 = 0,16160

A0140000 H Manobre 1,000 /R x 15,97000 = 0,63880

Subtotal: 0,80040 0,80040

Maquinària

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 1,000 /R x 50,26000 = 2,01040

C1501900 H Camió per a transport de 20 t 0,500 /R x 42,30000 = 0,84600

Subtotal: 2,85640 2,85640

COST DIRECTE 3,65680
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,10970

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,76650



Projecte remodelació carrer Indústria Canovelles.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/12/13 Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

P-80 G219U010 M Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus,
amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 50,000 2,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 2,000 /R x 16,53000 = 0,66120

A0112000 H Cap de colla 0,200 /R x 20,20000 = 0,08080

Subtotal: 0,74200 0,74200

Maquinària

C15018U1 H Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 28,40000 = 0,56800

C131U001 H Pala carregadora de 170 hp, tipus cat-950 o equivalent 0,500 /R x 47,33000 = 0,47330

C110U040 H Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 13,93000 = 0,27860

C110U015 H Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1,000 /R x 38,47000 = 0,76940

Subtotal: 2,08930 2,08930

COST DIRECTE 2,83130
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,08494

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,91624

P-81 G219U020 M Demolició de vorades de formigó amb rigola de
morter de ciment, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 40,000 3,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 H Cap de colla 0,200 /R x 20,20000 = 0,10100

A0150000 H Manobre especialista 2,000 /R x 16,53000 = 0,82650

Subtotal: 0,92750 0,92750

Maquinària

C131U001 H Pala carregadora de 170 hp, tipus cat-950 o equivalent 0,500 /R x 47,33000 = 0,59163

C110U040 H Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 13,93000 = 0,34825

C15018U1 H Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 28,40000 = 0,71000

C110U015 H Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1,000 /R x 38,47000 = 0,96175

Subtotal: 2,61163 2,61163

COST DIRECTE 3,53913
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,10617

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,64530

P-82 G219U030 M2 Demolició de paviment de peces de formigó, amb
mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 18,000 3,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,001 /R x 16,53000 = 0,91925

A0112000 H Cap de colla 0,200 /R x 20,20000 = 0,22444

Subtotal: 1,14369 1,14369

Maquinària

C15018U1 H Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 28,40000 = 0,31556

C131U001 H Pala carregadora de 170 hp, tipus cat-950 o equivalent 0,101 /R x 47,33000 = 0,26557

C110U015 H Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1,001 /R x 38,47000 = 2,13936

Subtotal: 2,72049 2,72049

COST DIRECTE 3,86418
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,11593

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,98011

P-83 G219U105 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Rend.: 16,000 3,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 1,19188

A0112000 H Cap de colla 0,200 /R x 20,20000 = 0,25250

A0150000 H Manobre especialista 1,000 /R x 16,53000 = 1,03313

Subtotal: 2,47751 2,47751

Maquinària

C110U005 H Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l 1,000 /R x 2,25000 = 0,14063

C110U070 H Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

1,000 /R x 12,60000 = 0,78750

Subtotal: 0,92813 0,92813

COST DIRECTE 3,40564
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,10217

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,50781

P-84 G21B3002 U Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de
senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants

Rend.: 6,000 13,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,500 /R x 16,53000 = 4,13250

A0112000 H Cap de colla 0,250 /R x 20,20000 = 0,84167

A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 3,17833

Subtotal: 8,15250 8,15250

Maquinària

C131U025 H Retroexcavadora de 74 hp, tipus cat-428 o equivalent 0,200 /R x 32,15000 = 1,07167

C15018U0 H Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,200 /R x 27,14000 = 0,90467

C1503U10 H Camió grua de 5 t 0,200 /R x 29,75000 = 0,99167

C200SU00 H Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 2,96000 = 0,49333
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C110U015 H Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,200 /R x 38,47000 = 1,28233

Subtotal: 4,74367 4,74367

COST DIRECTE 12,89617
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,38689

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,28306

P-85 G21E0002 U Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de
bàcul, columna o braç a la pared d'enllumenat
existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de
tots els elements ( línies soterrades o aèries, bàculs i
cuadres a suprimir) i desconnexions, inclòs demolició
de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador.

Rend.: 2,000 72,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 1,200 /R x 19,07000 = 11,44200

A0112000 H Cap de colla 0,300 /R x 20,20000 = 3,03000

A0150000 H Manobre especialista 3,000 /R x 16,53000 = 24,79500

Subtotal: 39,26700 39,26700

Maquinària

C1504U01 H Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 0,300 /R x 35,82000 = 5,37300

C110U015 H Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,500 /R x 38,47000 = 9,61750

C131U025 H Retroexcavadora de 74 hp, tipus cat-428 o equivalent 0,400 /R x 32,15000 = 6,43000

C1503U10 H Camió grua de 5 t 0,300 /R x 29,75000 = 4,46250

C200SU00 H Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 2,000 /R x 2,96000 = 2,96000

C15018U0 H Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,200 /R x 27,14000 = 2,71400

Subtotal: 31,55700 31,55700

COST DIRECTE 70,82400
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,12472

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,94872

P-86 G2221P22 M3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2
m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat

Rend.: 1,000 3,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,050 /R x 15,97000 = 0,79850

Subtotal: 0,79850 0,79850

Maquinària

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 0,050 /R x 50,26000 = 2,51300

Subtotal: 2,51300 2,51300
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COST DIRECTE 3,31150
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,09935

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,41085

G2221P41 M3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2
m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat

Rend.: 1,000 13,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,050 /R x 15,97000 = 0,79850

Subtotal: 0,79850 0,79850

Maquinària

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 0,244 /R x 50,26000 = 12,26344

Subtotal: 12,26344 12,26344

COST DIRECTE 13,06194
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,39186

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,45380

P-87 G227U110 M3 Esplanada amb sòl seleccionat, 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 6,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,0072 /R x 15,97000 = 0,11498

A0112000 H Cap de colla 0,0018 /R x 20,20000 = 0,03636

Subtotal: 0,15134 0,15134

Maquinària

C131U060 H Excavadora sobre erugues amb escarificador (d-7) 0,0072 /R x 62,40000 = 0,44928

C133U040 H Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 0,0072 /R x 63,01000 = 0,45367

C1502U10 H Camió cisterna de 6000 l 0,0035 /R x 28,94000 = 0,10129

C133U002 H Motoanivelladora de 150 hp 0,0035 /R x 54,71000 = 0,19149

Subtotal: 1,19573 1,19573

Materials

B03DU103 M3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs
transport a l'obra

1,200      x 4,33000 = 5,19600

B0111000 M3 Aigua 0,050      x 0,91000 = 0,04550

Subtotal: 5,24150 5,24150

COST DIRECTE 6,58857
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,19766

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,78623
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P-88 G227UA05 M3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', inclòs estesa i/o
disgregació, humectació o desecació del sòl,
distribució del conglomerant, mescla i compactació
al 100% del pm, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 1,000 12,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 H Cap de colla 0,0036 /R x 20,20000 = 0,07272

A0150000 H Manobre especialista 0,0714 /R x 16,53000 = 1,18024

Subtotal: 1,25296 1,25296

Maquinària

C1502U20 H Camió cisterna de 10000 l 0,0071 /R x 40,94000 = 0,29067

C131U060 H Excavadora sobre erugues amb escarificador (d-7) 0,0143 /R x 62,40000 = 0,89232

C133U002 H Motoanivelladora de 150 hp 0,0071 /R x 54,71000 = 0,38844

C133U030 H Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 0,0143 /R x 56,75000 = 0,81153

Subtotal: 2,38296 2,38296

Materials

B051U022 T Ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s 32,5 n segons
une-en 197-1, en sacs

0,096      x 83,17000 = 7,98432

B0111000 M3 Aigua 0,050      x 0,91000 = 0,04550

Subtotal: 8,02982 8,02982

COST DIRECTE 11,66574
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,34997

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,01571

G2281233 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material seleccionat, en tongades
de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % pm

Rend.: 1,000 10,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,180 /R x 16,53000 = 2,97540

Subtotal: 2,97540 2,97540

Maquinària

C133A030 H Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,180 /R x 10,55000 = 1,89900

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 50,26000 = 5,02600

Subtotal: 6,92500 6,92500

COST DIRECTE 9,90040
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,29701

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,19741

P-89 G228R010 M3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material adequat procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació al 80% del pròctor modificat
segons condicions del plec de prescripcions
tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 40,000 1,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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A0112000 H Cap de colla 0,100 /R x 20,20000 = 0,05050

A0150000 H Manobre especialista 1,000 /R x 16,53000 = 0,41325

Subtotal: 0,46375 0,46375

Maquinària

C1502U10 H Camió cisterna de 6000 l 0,100 /R x 28,94000 = 0,07235

C131U028 H Retroexcavadora de 95 hp, tipus cat-446 o equivalent 0,500 /R x 40,18000 = 0,50225

C133U070 H Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 9,59000 = 0,23975

C131U015 H Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus cat-212 o
equivalent

0,200 /R x 45,44000 = 0,22720

Subtotal: 1,04155 1,04155

Materials

B0111000 M3 Aigua 0,050      x 0,91000 = 0,04550

Subtotal: 0,04550 0,04550

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00464

COST DIRECTE 1,55544
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,04666

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,60210

P-90 G228R070 M3 Rebliment de fons de rases en llit de recolzament de
tubs, amb sorra de tossal, saulo o equivalent, estesa
i compactació al 80 % del pròctor modificat segons
condicions del plec de prescripcions tècniques, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, mesurat
sobre perfil teòric, incloses part proporcional
d'obertura d'accessos i preparació de la base

Rend.: 50,000 17,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 2,000 /R x 16,53000 = 0,66120

A0112000 H Cap de colla 0,250 /R x 20,20000 = 0,10100

Subtotal: 0,76220 0,76220

Maquinària

C1502U10 H Camió cisterna de 6000 l 0,200 /R x 28,94000 = 0,11576

C133U080 H Picó vibrant de placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 6,76000 = 0,13520

C131U028 H Retroexcavadora de 95 hp, tipus cat-446 o equivalent 1,000 /R x 40,18000 = 0,80360

Subtotal: 1,05456 1,05456

Materials

B031R030 M3 Material granular tipus sorra de tossal, sauló o
equivalent subministrat a peu de tall

1,200      x 13,00000 = 15,60000

B0111000 M3 Aigua 0,050      x 0,91000 = 0,04550

Subtotal: 15,64550 15,64550

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00762

COST DIRECTE 17,46988
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,52410

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,99398
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P-91 G228U010 M3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del plec de
prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 19,990 3,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,200 /R x 16,53000 = 0,99230

A0112000 H Cap de colla 0,250 /R x 20,20000 = 0,25263

Subtotal: 1,24493 1,24493

Maquinària

C131U028 H Retroexcavadora de 95 hp, tipus cat-446 o equivalent 0,500 /R x 40,18000 = 1,00500

C133U070 H Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 9,59000 = 0,47974

C1502U10 H Camió cisterna de 6000 l 0,100 /R x 28,94000 = 0,14477

Subtotal: 1,62951 1,62951

Materials

B0111000 M3 Aigua 0,050      x 0,91000 = 0,04550

Subtotal: 0,04550 0,04550

COST DIRECTE 2,91994
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,08760

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,00754

P-92 G22E0010 U Realització de cala per a localització de les
canalitzacions dels serveis existents

Rend.: 1,000 178,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 2,500 /R x 19,07000 = 47,67500

Subtotal: 47,67500 47,67500

Maquinària

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 2,500 /R x 50,26000 = 125,65000

Subtotal: 125,65000 125,65000

COST DIRECTE 173,32500
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,19975

COST EXECUCIÓ MATERIAL 178,52475

P-93 G22EDP01 Ut Obertura cates de comprovació de serveis (ordre tic
341/2003)

Rend.: 1,000 61,05 €

______________________________________________________________________________________________________________

G2445341 M3 Càrrega, transport i descàrrega dels productes
sobrants de l'excavació, a l'abocador autoritzat.

Rend.: 1,000 8,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1311120 H Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana 0,037 /R x 42,82000 = 1,58434

C150Z100 M3 Canon manteniment abocador i abocament de terres i
runes

1,000 /R x 2,09000 = 2,09000

C1501800 H Camió per a transport de 12 t 0,138 /R x 30,87000 = 4,26006

Subtotal: 7,93440 7,93440
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COST DIRECTE 7,93440
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,23803

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,17243

P-94 G9311111 M3 Base de tot-u artificial col.locada amb
motoanivelladora i piconatge del material al 98 % del
pm

Rend.: 1,000 25,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,042 /R x 15,97000 = 0,67074

Subtotal: 0,67074 0,67074

Maquinària

C13350A0 H Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 0,023 /R x 50,79000 = 1,16817

C1331200 H Motoanivelladora, de mida mitjana 0,017 /R x 53,70000 = 0,91290

C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 0,005 /R x 33,14000 = 0,16570

Subtotal: 2,24677 2,24677

Materials

B0372000 M3 Tot-u artificial 1,200      x 18,10000 = 21,72000

B0111000 M3 Aigua 0,050      x 0,91000 = 0,04550

Subtotal: 21,76550 21,76550

COST DIRECTE 24,68301
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,74049

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,42350

P-95 G974DP20 M Rigola prefabricada de formigó color gris de 30 cm
d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, de la
casa breinco o similar. inclosa excavació, base de
formigó de 20 n/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada de la casa breinco o similar.

Rend.: 1,000 26,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,500 /R x 15,97000 = 7,98500

A0121000 H Oficial 1a 0,500 /R x 19,07000 = 9,53500

Subtotal: 17,52000 17,52000

Materials

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,060      x 50,75000 = 3,04500

D070A4D1 M3 Morter  mixt de ciment pòrtland amb escòria cem
ii/b-s, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,009      x 98,07650 = 0,88269

B974U020 M Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm
d'amplada i 8 cm de gruix

1,050      x 3,32000 = 3,48600

Subtotal: 7,41369 7,41369

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 24,93400 = 0,37401
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Subtotal: 0,37401 0,37401

COST DIRECTE 25,30770
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,75923

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,06693

P-96 G9F1DPX2 M Encintat de llambordes de formigó de forma
rectangular de 10,4x17,3 cm i 7 cm de gruix, de color
volcano model original terana de breinco o similar,
sobre 3 cm de morter de ciment i 20 cm de formigó
hm-20, i compactació del paviment acabat.

Rend.: 1,000 21,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,500 /R x 19,07000 = 9,53500

A0140000 H Manobre 0,500 /R x 15,97000 = 7,98500

Subtotal: 17,52000 17,52000

Materials

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,006      x 50,75000 = 0,30450

B9F1DPX0 U Encintat de llambordes de formigó de forma
rectangular de 10,4x17,3 cm i 7 cm de gruix, de color
volcano model original terana de breinco o similar

6,000      x 0,31000 = 1,86000

D070A4D1 M3 Morter  mixt de ciment pòrtland amb escòria cem
ii/b-s, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,009      x 98,07650 = 0,88269

Subtotal: 3,04719 3,04719

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 20,56733 = 0,30851

Subtotal: 0,30851 0,30851

COST DIRECTE 20,87570
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,62627

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,50197

P-97 G9H12114 T Paviment de mescla bituminosa en calent de
composició densa AC16 surf D amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al
98 % de l'assaig marshall

Rend.: 1,000 47,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 19,07000 = 0,30512

A0140000 H Manobre 0,072 /R x 15,97000 = 1,14984

Subtotal: 1,45496 1,45496

Maquinària

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 56,85000 = 0,56850

C170D0A0 H Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,010 /R x 50,09000 = 0,50090

C1709B00 H Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 44,98000 = 0,35984
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Subtotal: 1,42924 1,42924

Materials

B9H12110 T Mescla bituminosa en calent de composició densa
d-12 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració

1,000      x 43,54000 = 43,54000

Subtotal: 43,54000 43,54000

COST DIRECTE 46,42420
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,39273

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,81693

P-98 G9H18114 T Paviment de mescla bituminosa en calent de
composició semidensa AC22 bin S amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració, estesa i
compactada al 98 % de l'assaig marshall

Rend.: 1,000 46,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 19,07000 = 0,30512

A0140000 H Manobre 0,072 /R x 15,97000 = 1,14984

Subtotal: 1,45496 1,45496

Maquinària

C170D0A0 H Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,010 /R x 50,09000 = 0,50090

C1709B00 H Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 44,98000 = 0,35984

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 56,85000 = 0,56850

Subtotal: 1,42924 1,42924

Materials

B9H18110 T Mescla bituminosa en calent de composició
semidensa s-20 amb granulat granític i betum asfàltic
de penetració

1,000      x 42,61000 = 42,61000

Subtotal: 42,61000 42,61000

COST DIRECTE 45,49420
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,36483

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,85903

P-99 G9J1U010 M2 Reg emprimació amb emulsió catiònica (1,5kg/m2),
tipus eci

Rend.: 450,000 0,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,990 /R x 19,07000 = 0,04195

A0150000 H Manobre especialista 0,990 /R x 16,53000 = 0,03637

Subtotal: 0,07832 0,07832

Maquinària

C1702D00 H Camió cisterna per a reg asfàltic 0,990 /R x 22,43000 = 0,04935

Subtotal: 0,04935 0,04935

Materials

B055U003 Kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
eci

1,200      x 0,18000 = 0,21600
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Subtotal: 0,21600 0,21600

COST DIRECTE 0,34367
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,01031

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,35398

P-100 G9J1U020 M2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ecr-1 Rend.: 550,000 0,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,990 /R x 19,07000 = 0,03433

A0150000 H Manobre especialista 0,990 /R x 16,53000 = 0,02975

Subtotal: 0,06408 0,06408

Maquinària

C1702D00 H Camió cisterna per a reg asfàltic 0,990 /R x 22,43000 = 0,04037

C170E000 H Escombradora autopropulsada 0,385 /R x 34,34000 = 0,02404

Subtotal: 0,06441 0,06441

Materials

B055U001 Kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus
ecr-1

0,600      x 0,16000 = 0,09600

Subtotal: 0,09600 0,09600

COST DIRECTE 0,22449
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,00673

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,23122

P-101 G9K2U020 M2 Reg de curat per a capes tractades amb
conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa
ecr-1, amb una dotació de 300 g/m2 de betum
residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del
granulat sobrant

Rend.: 1,000 0,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,0041 /R x 15,97000 = 0,06548

A0112000 H Cap de colla 0,001 /R x 20,20000 = 0,02020

A0121000 H Oficial 1a 0,002 /R x 19,07000 = 0,03814

Subtotal: 0,12382 0,12382

Maquinària

C1709G0U H Estenedora de granulat 0,002 /R x 35,63000 = 0,07126

C1702DU0 H Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 0,002 /R x 25,01000 = 0,05002

C170U051 H Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 0,002 /R x 56,92000 = 0,11384

C170E00U H Escombradora autopropulsada 0,001 /R x 33,61000 = 0,03361

Subtotal: 0,26873 0,26873

Materials

B055U020 Kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus
ecr-1

0,500      x 0,20000 = 0,10000

B03H2002 T Barreja de sorres granítiques per a tractaments
superficials de paviments

0,022      x 11,24000 = 0,24728
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Subtotal: 0,34728 0,34728

COST DIRECTE 0,73983
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,02219

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,76202

P-102 GBA11110 M Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10
cm 5/12, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 0,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,006 /R x 19,07000 = 0,11442

A0140000 H Manobre 0,003 /R x 15,97000 = 0,04791

Subtotal: 0,16233 0,16233

Maquinària

C1B02A00 H Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 0,003 /R x 32,42000 = 0,09726

Subtotal: 0,09726 0,09726

Materials

BBM1M000 Kg Microesferes de vidre 0,007      x 3,67000 = 0,02569

B8ZB1000 Kg Pintura reflectora per a senyalització 0,015      x 6,80000 = 0,10200

Subtotal: 0,12769 0,12769

COST DIRECTE 0,38728
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,01162

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,39890

P-103 GBA1G110 M Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 0,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,006 /R x 19,07000 = 0,11442

A0140000 H Manobre 0,003 /R x 15,97000 = 0,04791

Subtotal: 0,16233 0,16233

Maquinària

C1B02A00 H Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 0,003 /R x 32,42000 = 0,09726

Subtotal: 0,09726 0,09726

Materials

BBM1M000 Kg Microesferes de vidre 0,025      x 3,67000 = 0,09175

B8ZB1000 Kg Pintura reflectora per a senyalització 0,050      x 6,80000 = 0,34000

Subtotal: 0,43175 0,43175

COST DIRECTE 0,69134
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,02074

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,71208
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P-104 GBA33001 M2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas,
fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos
components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

Rend.: 10,000 18,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 H Cap de colla 1,193 /R x 20,20000 = 2,40986

A0121000 H Oficial 1a 2,386 /R x 19,07000 = 4,55010

A0150000 H Manobre especialista 2,386 /R x 16,53000 = 3,94406

Subtotal: 10,90402 10,90402

Maquinària

C150U004 H Furgoneta de 3500 kg 1,193 /R x 5,56000 = 0,66331

C1B0AU10 H Compressor portàtil amb accessoris per a pintar
marques vials

1,000 /R x 12,84000 = 1,28400

Subtotal: 1,94731 1,94731

Materials

B8ZB3000 Kg Pintura de dos components en fred de llarga durada,
per a marques vials

3,000      x 1,70000 = 5,10000

B8ZBU001 Kg Microesferes de vidre 0,480      x 0,55000 = 0,26400

Subtotal: 5,36400 5,36400

COST DIRECTE 18,21533
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,54646

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,76179

P-105 GBB1DP03 U Placa de 60x60 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (s-1/s-24) i carrils (s-50/s-52),
amb revestiment reflectant eg nivell i, inclòs elements
de fixació per a suport, sense incloure suport,
totalment col·locada

Rend.: 4,000 83,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 H Ajudant 1,000 /R x 14,28000 = 3,57000

A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 4,76750

Subtotal: 8,33750 8,33750

Maquinària

C1503U10 H Camió grua de 5 t 0,200 /R x 29,75000 = 1,48750

Subtotal: 1,48750 1,48750

Materials

BBM1DP03 U Placa de 60x60 cm, d'indicacions generals i carrils,
amb revestiment reflectant eg nivell 1, d'alumini 26
mm (1 cara)

1,000      x 68,00000 = 68,00000

BBMZU045 U Elements de fixació per a suport de senyals de trànsit 1,000      x 3,66000 = 3,66000

Subtotal: 71,66000 71,66000
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COST DIRECTE 81,48500
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,44455

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,92955

P-106 GBB1DP10 U Placa circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, amb revestiment reflectant hi nivell
ii, inclòs elements de fixació per a suport, sense
incloure suport, totalment col·locada

Rend.: 4,000 108,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 H Ajudant 1,000 /R x 14,28000 = 3,57000

A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 4,76750

Subtotal: 8,33750 8,33750

Maquinària

C1503U10 H Camió grua de 5 t 0,200 /R x 29,75000 = 1,48750

Subtotal: 1,48750 1,48750

Materials

BBM1DP50 U Placa circular d'alumini de d 60 cm, amb revestiment
reflectant hi nivell 2

1,000      x 92,00000 = 92,00000

BBMZU045 U Elements de fixació per a suport de senyals de trànsit 1,000      x 3,66000 = 3,66000

Subtotal: 95,66000 95,66000

COST DIRECTE 105,48500
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,16455

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,64955

P-107 GBB1DP12 U Placa octogonal d'alumini de 60 cm de diàmetre, de
doble apotema, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant hi nivell ii, inclòs elements de
fixació per a suport, sense incloure suport, totalment
col·locada

Rend.: 4,000 136,46 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 4,76750

A013U001 H Ajudant 1,000 /R x 14,28000 = 3,57000

Subtotal: 8,33750 8,33750

Maquinària

C1503U10 H Camió grua de 5 t 0,200 /R x 29,75000 = 1,48750

Subtotal: 1,48750 1,48750

Materials

BBM1DP80 U Placa octogonal d'alumini de d 60 cm, de doble
apotema, amb revestiment reflectant hi nivell 2

1,000      x 119,00000 = 119,00000

BBMZU045 U Elements de fixació per a suport de senyals de trànsit 1,000      x 3,66000 = 3,66000

Subtotal: 122,66000 122,66000
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COST DIRECTE 132,48500
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,97455

COST EXECUCIÓ MATERIAL 136,45955

P-108 GBB1U010 U Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant hi nivell ii, inclòs
elements de fixació per a suport, sense incloure
suport, totalment col·locada

Rend.: 4,000 85,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 4,76750

A013U001 H Ajudant 1,000 /R x 14,28000 = 3,57000

Subtotal: 8,33750 8,33750

Maquinària

C1503U10 H Camió grua de 5 t 0,200 /R x 29,75000 = 1,48750

Subtotal: 1,48750 1,48750

Materials

BBM1U010 U Placa triangular de 70 cm, amb revestiment reflectant
hi nivell 2

1,000      x 69,84000 = 69,84000

BBMZU045 U Elements de fixació per a suport de senyals de trànsit 1,000      x 3,66000 = 3,66000

Subtotal: 73,50000 73,50000

COST DIRECTE 83,32500
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,49975

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,82475

P-109 GBIC240A M Cables d'alumini tipus rv-k 0,6/1 kv, aillament de xlpe i
coberta exterior de pvc (une 21123), de 3x240+1x150
mm2. inclus transport i estesa aeria

Rend.: 1,000 27,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0113000 H Cap de colla del ram d'electricitat 0,100 /R x 19,23000 = 1,92300

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,400 /R x 19,70000 = 7,88000

A013H000 H Ajudant electricista 0,400 /R x 16,90000 = 6,76000

Subtotal: 16,56300 16,56300

Materials

BG328C00 M Cables d'alumini tipus rv-k 0,6/1 kv, aillament de xlpe i
coberta de pvc (une 21123), de 3x240+1x150 mm2.

1,000      x 10,22000 = 10,22000

Subtotal: 10,22000 10,22000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16563

COST DIRECTE 26,94863
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,80846

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,75709
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P-110 GD5JU010 U Pou d'embornal de 70x30 cm de mides interiors i
90x50 cm de mides exteriors, 0,75 m d'alçària tipus
p-16a d'igualada prefabricats o similar, inclosa solera,
entroncament amb tub de desguàs amb pe de 200
mm i bastiment i reixa de fosa dúctil tipus teide de
fundició fàbregues o similar per a 40 t de càrrega de
ruptura, segons plànols

Rend.: 0,600 131,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,000 /R x 16,53000 = 27,55000

A0112000 H Cap de colla 0,200 /R x 20,20000 = 6,73333

A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 31,78333

Subtotal: 66,06666 66,06666

Maquinària

CZ12U00A H Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 13,20000 = 22,00000

C150GU10 H Grua autopropulsada de 12 t 0,250 /R x 39,13000 = 16,30417

Subtotal: 38,30417 38,30417

Materials

B071U001 Dm3 Morter expansiu d'anivellament de ciment i sorra 0,020      x 1,11000 = 0,02220

B060U310 M3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,050      x 46,62000 = 2,33100

BD520210 U Caixa per a embornal prefabricat 70x30x75 cm3 tipus
p-16a d'igualada prefabricats o similar, per a reixa de
fosa tipus  'teide'.

1,000      x 20,13000 = 20,13000

BFBZU001 U Material auxiliar per a tubs de polietilè 1,000      x 0,62000 = 0,62000

Subtotal: 23,10320 23,10320

COST DIRECTE 127,47403
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,82422

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,29825

P-111 GFB1Ñ200 M Subministrament i col·locació de tub de polietilè de
densitat alta, de 200 mm de diàmetre nominal de
doble paret , corrugat exteriorment i llis interor,
col·locat a la rasa. inclosa part proporcional de juntes
elàstiques i maniguets d'unió.

Rend.: 1,000 14,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,050 /R x 19,70000 = 0,98500

A013M000 H Ajudant muntador 0,350 /R x 16,93000 = 5,92550

Subtotal: 6,91050 6,91050

Materials

BFB1X200 M Tub de polietilè dn 200 mm (diàmetre exterior),
diàmmetre interior de 176 mm, de doble paret ,
corrugat exteriorment i llis interor, de polietilè d'alta
densitat i elevat pes molecular.

1,020      x 6,64000 = 6,77280

Subtotal: 6,77280 6,77280
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COST DIRECTE 13,68330
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,41050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,09380

P-112 GFGC0120 U Adequació de pous i tapes de clavegueram de dins de
l'àmbit del projecte a la nova rasant del carrer.

Rend.: 0,327 212,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,500 /R x 15,97000 = 24,41896

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 19,07000 = 29,15902

Subtotal: 53,57798 53,57798

Maquinària

C1503000 H Camió grua 0,320 /R x 38,85000 = 38,01835

Subtotal: 38,01835 38,01835

Materials

BFGC0120 U Adequació de peces de formigó armat dels pous
circulars de diàmetres 120/60mm i tapes existent a la
nova rasant del carrer de dins de l'àmbit del projecte.

1,000      x 114,54000 = 114,54000

Subtotal: 114,54000 114,54000

COST DIRECTE 206,13633
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6,18409

COST EXECUCIÓ MATERIAL 212,32042

P-113 GG221M2T M Tub flexible corrugat de pe, de 90 mm de diàmetre
nominal i 3.6 mm de gruix amb grau de resistència al
xoc 7 i  muntat com a canalització soterrada

Rend.: 1,000 3,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H Ajudant electricista 0,025 /R x 16,90000 = 0,42250

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,033 /R x 19,70000 = 0,65010

Subtotal: 1,07260 1,07260

Materials

BG221M20 M Tub flexible corrugat de pe, de 90 mm de diàmetre
nominal i 3.6 mm de gruix, amb grau de resistència al
xoc 7

1,000      x 2,66000 = 2,66000

Subtotal: 2,66000 2,66000

COST DIRECTE 3,73260
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,11198

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,84458

P-114 GG31P030 M Cable de cu de 1 kv 4 x 6 mm2 Rend.: 40,000 2,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 1,000 /R x 19,70000 = 0,49250

A013H000 H Ajudant electricista 1,000 /R x 16,90000 = 0,42250
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Subtotal: 0,91500 0,91500

Materials

BG314500 M Conductor de coure de designació une rv 0,6/1 kv,
tetrapolar de secció 4x6 mm2

1,000      x 1,71000 = 1,71000

Subtotal: 1,71000 1,71000

COST DIRECTE 2,62500
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,07875

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,70375

P-115 GG380902 M Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat
superficialment, inclòs material auxiliar necessari

Rend.: 6,670 5,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 H Ajudant 1,000 /R x 14,28000 = 2,14093

A0121000 H Oficial 1a 0,667 /R x 19,07000 = 1,90700

A0112000 H Cap de colla 0,067 /R x 20,20000 = 0,20291

Subtotal: 4,25084 4,25084

Materials

BGW38000 U Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

0,448      x 0,30000 = 0,13440

BG380900 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,000      x 1,17000 = 1,17000

Subtotal: 1,30440 1,30440

COST DIRECTE 5,55524
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,16666

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,72190

P-116 GG39001L M Subministre i col·locació a fons de rasa de línia de
mitja tensió 3x240 mm2 de cable d'alumini tipus rhz1
per a tensió de servei de 18/30 kv.

Rend.: 1,000 23,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,050 /R x 19,70000 = 0,98500

A013H000 H Ajudant electricista 0,050 /R x 16,90000 = 0,84500

Subtotal: 1,83000 1,83000

Materials

BG390020 M Cable d'alumini de 240 mm2 tipus rhz1 per a tensió
de servei de 25 kv

3,000      x 6,92000 = 20,76000

Subtotal: 20,76000 20,76000

COST DIRECTE 22,59000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,67770

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,26770

P-117 GGD1121D U Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2000 mm de llargaria, de 14 mm de
diametre, 300 micres

Rend.: 1,000 21,93 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H Ajudant electricista 0,166 /R x 16,90000 = 2,80540

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,166 /R x 19,70000 = 3,27020

Subtotal: 6,07560 6,07560

Materials

BGYD2000 U Part proporcional d'elements especials per a plaques
de connexió a terra

1,000      x 3,47000 = 3,47000

BGD14320 U Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2000 mm de llargaria, de 14 mm de
diametre, 300 micres

1,000      x 11,75000 = 11,75000

Subtotal: 15,22000 15,22000

COST DIRECTE 21,29560
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,63887

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,93447

P-118 GHM11L28 U Suministre i instal.lació de columna cilíndrica de 7
metres d'alçada amb un braç de dos metres, i un
altre de mig metre a 4'5 metres d'alçada. la columna
és d'acer galvanitzat i tindrá un diámetre de 168 mm.
fins als 4'5 metres d'alçada, i de 127 mm. de diàmetre
des dels 4.5 metres fins als 7 metres d'alçada. inclou
una lluminària model fo-9 d'iep o similar amb
làmpades de 100w vsap, una lluminària model ap-3
d'iep o similar amb làmpades de 100 w vsap, equips
d'encesa, mà d'obra i cimentació.

Rend.: 2,000 2.295,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,700 /R x 15,97000 = 5,58950

A013H000 H Ajudant electricista 0,550 /R x 16,90000 = 4,64750

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,700 /R x 19,07000 = 6,67450

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,550 /R x 19,70000 = 5,41750

Subtotal: 22,32900 22,32900

Maquinària

C1503000 H Camió grua 0,550 /R x 38,85000 = 10,68375

C1501700 H Camió per a transport de 7 t 0,060 /R x 26,69000 = 0,80070

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 0,045 /R x 50,26000 = 1,13085

Subtotal: 12,61530 12,61530

Materials

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,480      x 50,75000 = 24,36000

BHM11L28 U Suministre i instal.lació de columna cilíndrica de 7
metres d'alçada amb un braç al capdemunt de dos
metres que soporta una llumenera tipus ap-3 d'iep o
similar, a 4'5 metres d'alçada hi ha un petit braç de
mig metre que suporta una llumenera tipus fo-9 d'iep
o similar, i un tirant entre aquest petit braç i un altre
situat a la part superior de  la columna. la columna és
d'acer galvanitzat i tindrá un diámetre de 168 mm. fins
als 4'5 metres d'alçada, i de 127 mm. de diàmetre des
dels 4.5 metres fins als 7 metres d'alçada.

1,000      x 1.478,32000 = 1.478,32000
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BHN33032 U Suministre i instal.lació d'una llumenera de
descàrrega de forma ovoide tipus ap-3 d'iep o similar,
amb làmpada de 100 w vsap.

1,000      x 327,79000 = 327,79000

BHN33031 U Suministre i instal.lació de làmpada de descàrrega
forma ovoide tipus fo-9 marca iep o similar, amb
difusor de metacrilat transparent i làmpada de 100 w
vsap.

1,000      x 330,49000 = 330,49000

Subtotal: 2.160,96000 2.160,96000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 2.195,90400 = 32,93856

Subtotal: 32,93856 32,93856

COST DIRECTE 2.228,84286
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 66,86529

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.295,70815

P-119 GHM1DP01 U Suministre i instal.lació de balissa model luxembourg,
de fundició dúctil benito o similar, referència 2853.
característiques:
empotrada sense sortints, 190x70, dues direccions
d'enllumenat, 24v, consum entre 1.4 i 2.6 va, classe
iii, amb 24 diodes en cada finestra de color blanc,
ip68. policarbonat anti-uv, anti-ratllades,
anti-vandalisme esp.10mm. alumini fos tractat
termicament. miralls d'acer inoxidable. entrega amb
1m de cable h03vvf 2x0.75. platina d'empotrar
210x90x67mm anoditzada marina que s'instal.la quan
es posa el ciment. la balissa es fixa amb dos cargols.
totalment probada muntada i instal.lada, mà d'obra i
cimentació.

Rend.: 2,000 644,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H Ajudant electricista 0,483 /R x 16,90000 = 4,08135

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,483 /R x 19,70000 = 4,75755

Subtotal: 8,83890 8,83890

Maquinària

C1503U20 H Camió grua de 10 t 1,000 /R x 34,74000 = 17,37000

C1700006 H Vibrador intern de formigó 0,100 /R x 1,48000 = 0,07400

CZ12U00A H Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,050 /R x 13,20000 = 0,33000

Subtotal: 17,77400 17,77400

Materials

BHDP01 U Balissa model luxembourg de fundició dúctil benito o
similar, empotrada sense sortints, 190x70, dues
direccions, 24v, amb 24 diodes en cada finestra de
color blanc. referència 2853, inclou canon ecoraee
rd/208/2005

1,000      x 532,30000 = 532,30000

BHDP02 U Transformador per a balissa de diodes, de fundició
dúctil benito o similar. referència t230/24_15va, inclou
canon ecoraee rd/208/2005

1,000      x 48,30000 = 48,30000

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,180      x 50,75000 = 9,13500

Subtotal: 589,73500 589,73500
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Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 616,34800 = 9,24522

Subtotal: 9,24522 9,24522

COST DIRECTE 625,59312
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 18,76779

COST EXECUCIÓ MATERIAL 644,36091

P-120 GHM1DP02 U Suministre i instal.lació de balissa model stromboli mf
de iep o similar. cos d'acer inoxidable, reflectror
d'alumini anoditzat, difusor amb vidre de seguretat
matitzat de 10mm d'espessor, sistema de tancament
mitjançant aro embellidor d'acer inoxidable raspatllat,
sistema de tancament del vidre mitjançant cargols
inoxidables m6, empotrada al terra sense sortints, dos
prensastopes m25, de diàmetre exterior 240mm. útil
per a làmpada fluorescent compacta de potència
màxima 13w, portalàmpades g-24-d1, reactància fluor
compacta. ip67, classe i, ik10, reflector extensiu,
fabricada segons norma en-60598.
totalment probada muntada i instal.lada, mà d'obra i
cimentació.

Rend.: 2,000 567,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,483 /R x 19,70000 = 4,75755

A013H000 H Ajudant electricista 0,483 /R x 16,90000 = 4,08135

Subtotal: 8,83890 8,83890

Maquinària

C1503U20 H Camió grua de 10 t 1,000 /R x 34,74000 = 17,37000

C1700006 H Vibrador intern de formigó 0,100 /R x 1,48000 = 0,07400

CZ12U00A H Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,050 /R x 13,20000 = 0,33000

Subtotal: 17,77400 17,77400

Materials

BHDP04 U Fluorescent compacta de philips o similar, tipus
master pl-c de 13w per a portalàmpada g24-d1.
inclou canon raee rd/208/2005

1,000      x 6,62000 = 6,62000

BHDP03 U Balissa model stromboli mf de iep o similar. cos
d'acer inoxidable, reflectro d'alumini anoditzat, difusor
amb vidre de seguretat matitzat de 10mm d'espessor,
sistema de tancament mitjançant aro embellidor
d'acer inoxidable respatllat, sistema de tancament del
vidre mitjançant cargols inoxidables m6, empotrada al
terra sense sortints, dos prensastopes m25 de
diàmetre exterior 240mm. útil per a làmpada
fluorescent compacta de potència màxima 13w, se
subministra sense làmpada, portalàmpades g-24-d1,
reactància fluor compacta. ip67, classe i, ik10,
reflector extensiu, fabricada segons norma en-60598.

1,000      x 500,00000 = 500,00000

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,180      x 50,75000 = 9,13500

Subtotal: 515,75500 515,75500

Altres
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%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 542,36800 = 8,13552

Subtotal: 8,13552 8,13552

COST DIRECTE 550,50342
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 16,51510

COST EXECUCIÓ MATERIAL 567,01852

GR3P1211 M3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria
vegetal garbellada, a granel, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 41,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 H Oficial 1a jardiner 0,070 /R x 19,07000 = 1,33490

Subtotal: 1,33490 1,33490

Materials

BR3P1210 M3 Terra vegetal garbellada, a granel 1,500      x 26,03000 = 39,04500

Subtotal: 39,04500 39,04500

COST DIRECTE 40,37990
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,21140

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,59130

P-121 H153DP01 U Plataforma metàl.lica per a pas de persones per
sobre de rases, de dimensions 1,00x1,50m de planxa
acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 5,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,100 /R x 15,97000 = 1,59700

Subtotal: 1,59700 1,59700

Materials

B0DZWA03 M2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8
mm de gruix, per a 10 usos

1,500      x 2,77000 = 4,15500

Subtotal: 4,15500 4,15500

COST DIRECTE 5,75200
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,17256

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,92456

P-122 H153DP05 U Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre
de rases, de dimensions 1,00x1,50m de planxa acer
de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 8,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,100 /R x 15,97000 = 1,59700

Subtotal: 1,59700 1,59700

Materials

B0DZWC03 M2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12
mm de gruix, per a 10 usos

1,500      x 4,30000 = 6,45000
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Subtotal: 6,45000 6,45000

COST DIRECTE 8,04700
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,24141

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,28841

P-123 KG515742 U Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia
activa, per a 220 o 380 v, de 30 a i muntat
superficialment

Rend.: 1,000 137,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,033 /R x 19,70000 = 0,65010

A013H000 H Ajudant electricista 0,150 /R x 16,90000 = 2,53500

Subtotal: 3,18510 3,18510

Materials

BG51DP01 U Comptador per a escomesa amb ramal de 30 mm 1,000      x 130,00000 = 130,00000

Subtotal: 130,00000 130,00000

COST DIRECTE 133,18510
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,99555

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,18065

P-124 S21RE010 M2 Demolicio i reposicio de paviment asfaltic en calçada
sobre solera de formigo, inclos el transport de runes a
l'abocador

Rend.: 1,000 50,09 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-125 S21RE020 M2 Demolicio i reposicio de paviment de formigo de 20
cm de gruix fora de l'àmbit del projecte, inclos el
transport de runes a l'abocador

Rend.: 1,000 32,35 €

______________________________________________________________________________________________________________

SFF30150 M Muntatge de tub de fosa de 150 mm de diametre
nominal, col.locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 16,79 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-126 SFF3DP15 M Subministrament, muntatge i col·locació de tub de
fosa ductil de 150 mm de diametre nominal preparat
per a una unio de campana amb anella elastomerica
d'estanquitat per a aigua, inclosa l'anella elastomerica
d'estanquitat

Rend.: 1,000 48,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Partides d'obra

SFF3SA15 M Subministrament de tub de fosa ductil de 150 mm de
diametre nominal preparat per a una unio de
campana amb anella elastomerica d'estanquitat per a
aigua, inclosa l'anella elastomerica d'estanquitat

1,000      x 30,58252 = 30,58252

SFF30150 M Muntatge de tub de fosa de 150 mm de diametre
nominal, col.locat al fons de la rasa

1,000      x 16,30097 = 16,30097

Subtotal: 46,88349 46,88349
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COST DIRECTE 46,88349
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,40650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,28999

SFF3SA15 M Subministrament de tub de fosa ductil de 150 mm de
diametre nominal preparat per a una unio de
campana amb anella elastomerica d'estanquitat per a
aigua, inclosa l'anella elastomerica d'estanquitat

Rend.: 1,000 31,50 €

______________________________________________________________________________________________________________
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X001012L Pa Partida alçada a justificar per al desviament del trànsit
durant el període d'obres

Rend.: 1,000 3.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

X0010140 U Partida alçada a justificar per realitzar estudi
geotècnic per confirmar les dades de projecte i
avaluació de la qualitat de l'esplanada. l'estudi
geotècnic l'haurà de definir la direcció d'obra.

Rend.: 1,000 5.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

X0010150 Pa Partida alçada a justificar de connexió a la xarxa
d'aigua existent, tot inclòs totalment acabat

Rend.: 1,000 650,15 €

______________________________________________________________________________________________________________

X001031L Pa Partida alçada a justificar per a la reposició de serveis
afectats

Rend.: 1,000 3.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

X0018020 Pa Partida alçada per a la desviació de serveis durant
l'execució de les obres

Rend.: 1,000 3.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

X0019010 Pa Partida alçada per a seguretat i salut Rend.: 1,000 18.284,21 €

______________________________________________________________________________________________________________

X0019090 U Marquesina d'autobús dissenyada per antoni rosello
de la casa esteva o similar

Rend.: 1,000 4.541,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

X001DP05 Pa Partida alçada a justificar per a imprevistos Rend.: 1,000 49.976,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

X001E031 U Unitat de legalització de les instal·lacions
d'enllumenat púbilc

Rend.: 1,000 300,50 €

______________________________________________________________________________________________________________

X0051560 U Unitat per a la connexió a la xarxa de telefonia de
cabina telefònica, incloent mà d'obra accessoris i petit
material.

Rend.: 1,000 58,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

X0090008 U Tarima metàl·lica de xapa d'acer corten dividida en
dos mòduls, amb la xapa horitzontal superior de 6
mm, tipus gual per a vehicles, de mides 7500 x 2000
mm. inclou subministrament i col·locació.

Rend.: 1,000 1.473,75 €

______________________________________________________________________________________________________________

X0090012 U Xapa d'acer corten, amb la xapa horitzontal superior
de 6 mm, per a passos de vianants; mides 1,20 x 0,40
m².

Rend.: 1,000 59,52 €

______________________________________________________________________________________________________________

X0090020 U Trasllat de contenidors per a la recollida orgànica i
selectiva a la seva nova ubicació

Rend.: 1,000 150,51 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPA50001 P.a Partida alçada per a localització i reposició del servei
de semàfors.

Rend.: 1,000 3.005,06 €

______________________________________________________________________________________________________________
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1.1. Objecte de l’estudi 
 
Aquest Estudi de Seguretat i Salut correspon al “Projecte de remodelació i millora del carrer 
Indústria a la localitat de Canovelles”. 
 
Estableix, durant l’execució d'aquesta obra, les previsions respecte la prevenció de riscos 
d'accidents i malalties professionals, així com els derivats dels treballs de reparació, 
conservació, entreteniment i manteniment, i les instal·lacions preceptives d’higiene i benestar 
dels treballs. 
 
Servirà per a donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per a portar a terme les 
seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d'acord amb el Reial Decret 
1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut en les obres de construcció. 
 
1.2. Característiques de l’obra 
 
1.2.1. Descripció de l'obra 
 
L’obra a realitzar és la remodelació i millora del carrer Indústria, al terme municipal de 
Canovelles. 
 
Segons el previst en el Pla d’Obra, els treballs s’inicien amb el replanteig i demolicions de 
paviments existents i moviments de terres, pel que s’hauran de seguir, en aquesta primera 
fase, les recomanacions referents a demolicions i enderrocs del present Estudi de Seguretat i 
Salut. 
 
A continuació el projecte preveu el tractament dels serveis, incloent l’execució d’una nova 
xarxa d’aigües pluvials, l’execució d’una altra xarxa d’abastament d’aigua, l’execució d’una 
xarxa de reg, la instal·lació d’una nova xarxa d’enllumenat, i també l’execució d’una xarxa nova 
d’electricitat de baixa i mitja tensió i Telefónica, totes soterrades. Per tant, caldrà aplicar les 
recomanacions referents a moviments de terres, rases, drenatges, sanejament, canalitzacions 
i instal·lacions elèctriques del present Estudi. 
 
Anàlogament, s’hauran de tenir en compte les directrius en matèria de Seguretat i Salut que 
marquen el present Document en les restants unitats d’obra previstes en el projecte, que 
cronològicament, segons el Pla d’Obra, són la realització de la pavimentació dels carrers, 
senyalització, i finalment, els acabats i detalls. 
 
1.2.2. Pressupost 
 
El present projecte té un Pressupost d’Execució Material (18.284,21 €). 
 
1.2.3. Termini d'execució 
 
El termini d'execució previst de l’obra és de sis (6) mesos. 
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1.2.4. Personal previst 
 
Es preveu un nombre aproximat de 5 persones per a l'execució de l'obra. 
 
1.3. Procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar en l’execució de l’obra 
 
Moviment de terres, excavacions i terraplens 
 

• Maquinària d’excavació 
• Maquinària de moviment de terres 
• Maquinària de compactació 
• Camions de trabuc 
• Compressors i martells pneumàtics 
• Eines manuals 

 
Subbase i base, ferms i paviments 
 

• Maquinària d’estesa i compactació 
• Camions de trabuc 
• Pavimentadores 
• Regs 
• Eines manuals 

 
Demolicions i enderrocs 
 

• Maquinària de càrrega 
• Camions de trabuc 
• Compressors i martells pneumàtics 
• Eines manuals 

 
Pous, rases, etc. 
 

• Maquinària d’excavació 
• Camions 
• Formigoneres 
• Grues 
• Prefabricats 
• Eines manuals 
 

Drenatges, sanejament  i canalitzacions 
 

• Formigoneres 
• Tubs i canonades 
• Recobriments 
• Grues 
• Prefabricats 
• Eines manuals 
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Instal·lacions elèctriques i d’enllumenat 
 

• Conduccions 
• Generadors 
• Escomeses 
• Llums i projectors 
• Armaris 
• Estacions transformadores 
• Eines manuals 

 
Acabaments, barreres, vorades, senyalització, mobiliari urbà. 
 

• Formigoneres 
• Col·locació paviments 
• Prefabricats 
• Camions 
• Grues 
• Eines manuals 

 
Jardineria, recobriments vegetals. 
 

• Camions 
• Grues 
• Subministrament de plantes 
• Reg, dipòsits, bombes i grups de pressió 
• Tractaments fitosanitaris 
• Eines manuals 

 
1.4. Identificació i relació dels riscs professionals de les diferents unitats d’obra que 

poden ser evitats 
 
Moviment de terres, excavacions i terraplens 
 

• Caigudes per talussos 
• Col·lisió de màquines o vehicles 
• Bolcades de màquines i vehicles 
• Interferències amb línies elèctriques, telefòniques, serveis municipals, enllumenat, etc. 
• Electrocucions amb línies elèctriques 
• Pols per circulació de vehicles o vent 
• Sorolls 
• Projecció de partícules als ulls 

 
Subbase i base, ferms i paviments 
 

• Col·lisió de màquines o vehicles 
• Bolcades de màquines i vehicles 
• Pols per circulació de vehicles o vent 
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• Èczemes i cremades per utilització de productes bituminosos 
• Sorolls 
• Projecció de partícules als ulls 

 
Demolicions i enderrocs 
 

• Col·lisió de màquines o vehicles 
• Bolcades de màquines i vehicles 
• Interferències amb línies elèctriques, telefòniques, serveis municipals, enllumenat, etc. 
• Electrocucions amb línies elèctriques 
• Pols per circulació de vehicles o vent 
• Sorolls 
• Projecció de partícules als ulls 

 
Pous, rases, etc. 
 

• Electrocucions amb línies elèctriques 
• Esquitxades de formigó 
• Col·lisió de màquines o vehicles 
• Bolcades de màquines i vehicles 

 
Drenatges, sanejament i canalitzacions 
 

• Cops i/o atrapaments amb elements suspesos (tubs, encofrats, etc.) i ensorrament de 
tubs aplegats 

• Col·lisió de màquines o vehicles 
• Bolcades de màquines i vehicles 
• Interferències amb línies elèctriques, telefòniques, serveis municipals, enllumenat, etc. 
• Electrocucions amb línies elèctriques 
• Pols per circulació de vehicles o vent 
• Esquitxades de formigó  
• Sorolls 
• Projecció de partícules als ulls 

 
Instal·lacions elèctriques i d’enllumenat 
 

• Interferències amb línies elèctriques, telefòniques, serveis municipals, enllumenat, etc. 
• Electrocucions amb línies elèctriques 
• Cremades amb bufador 
• Sorolls 
• Projecció de partícules als ulls 

 
Acabaments, barreres, vorades, senyalització, mobiliari urbà 
 

• Col·lisió de màquines o vehicles 
• Cremades amb bufador 
• Sorolls 
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• Projecció de partícules als ulls 
 
Jardineria, recobriments vegetals 
 

• Caigudes per talussos 
• Col·lisió de màquines o vehicles 
• Bolcades de màquines i vehicles 

 
Maquinària de moviment de terres 
 

• Bolcades 
• Caiguda d'objectes sobre l'operari 
• Incendis 

 
Maquinària d'estesa de paviment asfàltic 
 

• Vapors de l'asfalt 
 
Camió formigonera 
 

• Èczemes i dermatosis 
• Esquitxades als ulls 

 
Camió de trabuc 
 

• Incendis 
• Caiguda per cantells de talús 
• Col·lisions 
• Bolcades 

 
Retroexcavadora 
 

• Bolcades 
 
Grues automòbils 

• Bolcades 
• Atrapaments 
• Caiguda de la càrrega 

 
Maquinària de compactació 
 

• Bolcades 
• Caiguda per cantells de talussos 
• Col·lisions 
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1.5. Identificació i relació dels riscs professionals de les diferents unitats d’obra que 
no es poden eliminar  

 
Moviment de terres, excavacions i terraplens 
 

• Picades i Talls 
• Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell 
• Cops i atrapaments 
• Atrapaments i cops amb la retroexcavadora 
• Atropellaments per màquines o vehicles 
• Vibracions 

 
Subbase i base, ferms i paviments 
 

• Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell 
• Cops i atrapaments 
• Atropellaments per màquines o vehicles 
• Vibracions 

 
Demolicions i enderrocs 
 

• Picades i Talls 
• Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell 
• Cops i atrapaments 
• Atropellaments per màquines o vehicles 
• Vibracions 

 
Pous, rases, etc. 
 

• Picades i talls 
• Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell 
• Atrapaments i cops amb la retroexcavadora 
• Atropellaments per màquines o vehicles 

 
Drenatges, sanejament i canalitzacions 
 

• Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell 
• Cops i atrapaments 
• Atrapaments i cops amb la retroexcavadora 
• Atropellaments per màquines o vehicles 
• Vibracions 

 
Instal·lacions elèctriques i d’enllumenat 
 

• Picades i Talls 
• Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell 
• Cops i atrapaments 
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Acabaments, barreres, vorades, senyalització, mobiliari urbà 
 

• Picades i Talls 
• Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell 
• Cops i atrapaments 
• Atropellaments per màquines o vehicles 

 
Jardineria, recobriments vegetals 
 

• Picades i Talls 
• Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell 
• Cops i atrapaments 
• Atrapaments i cops amb la retroexcavadora 
• Atropellaments per màquines o vehicles 

 
Maquinària de moviment de terres 
 

• Atropellaments 
• Relliscades al pujar o baixar 

 
Maquinària d'estesa de paviment asfàltic 
 

• Atropellaments 
• Bolcades 
• Col·lisions 
• Relliscades al pujar o baixar 
• Atrapaments 

Camió formigonera 
 

• Atrapaments 
• Atropellaments 
• Relliscades 
• Cops amb les caneletes de descàrrega 

 
Camió de trabuc 
 

• Relliscades 
• Atropellaments 

 
Retroexcavadora 
 

• Cops i aixafaments durant el moviment de gir 
• Relliscades 
• Atrapaments 
• Projecció de pedres sobre l'operari 
• Atropellaments 
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Grues automòbils 
 

• Atrapaments 
 
Maquinària de compactació 
 

• Atrapaments 
• Relliscades al pujar o baixar 

 
1.6. Riscs de danys a tercers 
 
Degut a la localització de l’obra, situada en un carrer consolidat com és el carrer Indústria, 
amb la presència d’habitatges, i sent un dels carrers més importants de Canovelles, amb la 
presència de trànsit, es preveu trànsit de vianants i trànsit rodat en la proximitat a l’obra. 
 
Deriven de la circulació dels vehicles d'excavació i transport de materials i de l'obertura de 
rases i pous. 
 
Així mateix, els derivats de la possibilitat de projecció de materials sobre persones i vehicles. 
 
Deguts a la construcció de les noves xarxes d’enllumenat, aigua, reg, telecomunicacions, mitja 
i baixa tensió i clavegueram. 
 
1.7. Eliminació i prevenció de riscs professionals 
 
1.7.1. Proteccions individuals 
 
 Casc: d'ús obligatori per a tots els treballadors i visitants. 
  Ulleres: S’hauran d'utilitzar en totes les operacions en que puguin esllavissar-se 
partícules agressives o pols, molt especialment en els treballs amb martell pneumàtic. 
 
 Màscara antipols: en els treballs de descàrrega de material purulent, així com en els quals 
el nivell de pols sigui apreciable. 
 
 Pantalles contra projecció de partícules: en esmolat o tall de material metàl·lic. 
 Cinturons de seguretat: si fos necessari treballar a nivell superior al del sòl, i si no existís 
cap altre tipus de protecció. 
 
 Davantal de cuir: en els treballs de soldadura i esmolat o tall de materials metàl·lics. 
 
 Granota: es tindran en compte les reposicions al llarg de l'obra, segons Conveni Col·lectiu 
Provincial. 
 
 Vestit d'aigua: molt especialment en aquells treballs que no es puguin suspendre en 
condicions meteorològiques adverses. El seu color serà groc viu. 
 
 Botes d'aigua: en les mateixes circumstàncies que els vestits d'aigua, i quan s'hagi de 
treballar en sòls enfangats o mullats, així com en els treballs de formigonat. 
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 Botes de seguretat: per a tot el personal que manipuli càrregues elèctriques. 
 
 Botes aïllants: pel personal que treballa en conduccions elèctriques. 
 
D'acord amb la legislació vigent, i quan les circumstàncies ho aconsellin, s'utilitzarà, a més a 
més, protectors auditius, guants de goma fina, guants de cuir i guants dielèctrics. 
 
1.7.2. Proteccions col·lectives 
 
Pòrtics protectors de línies elèctriques, en la circulació de camions i maquinària sota dites 
línies. 
  
 Tanques de limitació i protecció 
 
 Senyals de trànsit 
 
 Senyals de seguretat 
 
 Cinta de balisament 
 
 Topalls de desplaçament de vehicles i retrocés en abocament de terres per camions de 
trabuc. 
 
 Balisament enllumenat 
 
 Extintors 
 Interruptors diferencials 
 Preses de terra 
 
En les zones conflictives, hauran d'establir-se itineraris obligatoris pel personal. 
 
S’hauran de senyalitzar les conduccions elèctriques, les del gas i les de l'aigua. 
 
Les rases, forats, desguassos, etc., s’hauran de protegir amb tanques o baranes i senyalitzar 
adequadament. Si la seva profunditat és major de 1.50 metres, s'hauran d'estudiar les 
possibles alteracions del terreny abans de començar l'excavació. En tot cas, hauran 
d'instal·lar-se escales de mà cada 15 metres com a màxim. 
 
En les proximitats de línies elèctriques no es treballarà amb maquinària de la qual la part més 
sortint pugui quedar a menys de dos metres de les mateixes, excepte si està tallat el corrent 
elèctric. En aquest cas serà necessari curtcircuitar la línia i posar-la a terra mitjançant una 
presa de terra de coure de 35 mil·límetres quadrats de secció mínima, connectada amb una 
pica ben humida. 
 
Si la línia té més de 50 KV l'aproximació màxima serà de 4 metres. 
 
S’hauran d'inspeccionar les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions, 
eixamplaments, embalums, etc., per si fos necessari prendre mides, independentment de la 
seva correcció si procedís. 
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1.7.3. Prevenció específica 
 
• Cops i atrapaments per demolicions 
 
El personal anirà equipat amb casc i roba de treball. El calçat serà especial, amb botes de cuir 
de mitja canya. S'utilitzaran guants per evitar lesions a les mans. 
 
S'utilitzaran cordes auxiliars quan es necessiti enderrocar parets per tal d'evitar equilibris 
inestables, que puguin donar lloc a moviments inesperats. Es mantindran les distàncies a les 
demolicions en el moment de les mateixes, restringint l'accés a la zona si fos necessari. 
 
• Atropellaments per màquines o vehicles 
 
Es senyalitzaran els talls amb cartells de seguretat per tal d'evitar la presència de persones i 
evitar riscs. 
 
En els talls de compactació d'aglomerat i terres, es col·locaran cartells adossats a les 
màquines i portàtils, prohibint la presència de personal. 
 
Al front dels estenedors, segons l'avanç, es col·locaran cartells prohibint-ne la presència de 
personal en aquest front, per tal d'evitar atropellament per part dels camions que facin marxa 
enrere. 
 
En les cruïlles amb carreteres i camins es senyalitzaran les zones de treball, els desviaments i 
els treballs en calçades i vorades de la mateixa. 
 
El personal que treballi en els enllaços i cruïlles utilitzarà armilles reflectants sempre que sigui 
necessari. 
 
• Col·lisions i bolcades de màquines i camions 
 
Les pistes, cruïlles i incorporacions a vies públiques es senyalitzaran segons normativa vigent. 
Qualsevol senyalització que afecti la via pública serà autoritzada per la Direcció Facultativa de 
l'Obra u Organismes autònoms pertinents. 
Els talls de càrrega i descàrrega es senyalitzaran marcant espais per a maniobres i 
aparcaments. 
 
Els cantells de pista que presentin riscs de bolcades es protegiran adequadament. 
 
Quan la descàrrega de camions es faci a abocadors, s’hauran de col·locar topalls. 
 
• Pols per circulació, vent, etc. 
 
Les pistes i traçats per on circulin màquines es regaran periòdicament amb cisterna d'aigua. 
 
El personal que treballi en ambient de pols utilitzarà caretes o ulleres antipols. 
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• Atrapaments 
 
Les màquines que girin: retroexcavadores, grues, carregadores, etc. portaran cartells 
indicatius, prohibint quedar-se sota el radi d'acció de la màquina. 
 
Pel maneig de grans peces suspeses: tubs, etc., s'utilitzaran cordes auxiliars, guants i calçat 
de seguretat. 
 
Els ganxos que s'utilitzin en els elements auxiliars d'elevació portaran sempre pestell de 
seguretat. 
 
Totes les instal·lacions i màquines de taller portaran les seves transmissions mecàniques 
protegides. 
 
• Caigudes a diferent nivell 
 
S'utilitzaran escales de mà amb dispositius antilliscants per l'accés a interiors d'excavacions, 
etc. 
 
Les excavacions es senyalitzaran amb cordó de balisament. 
 
• Caigudes a mateix nivell 
 
El personal haurà d'utilitzar botes de seguretat adequades al treball que realitzi. 
 
Per a la cruïlla de rases es disposaran passarel·les. Les màquines portaran en els accessos a 
cabines plaques antilliscants. En tots el treballs d'altura serà obligatori l’ús de cinturó de 
seguretat. 
  
• Caigudes d'objectes 
 
Tot el personal de l'obra utilitzarà casc. Quan es treballi en altura amb risc de caiguda 
d'objectes i pugui haver o passar treballadors per nivells inferiors s'acotarà una zona a nivell 
de terra. 
 
Els aplecs de tubs a prop de les excavacions, rases, etc. estaran calçats. 
En els treballs amb grues, especialment si són repetitius, es situaran cartells que recordin la 
prohibició de circular o de quedar-se sota càrregues suspeses. 
 
Les plataformes de treball i cantells d'estructures al buit portaran baranes amb el seu 
corresponent sòcol. 
 
Si hi ha esllavissades en talussos, s'utilitzaran paranys amb malla metàl·lica. 
 
De manera general, es senyalitzaran els talls recordant la necessitat d'ORDRE i NETEJA. 
 
Quan el personal hagi de caminar per ferralla s’hauran d'habilitar passarel·les de fusta. 
 
 



 
 

Projecte de remodelació i millora del carrer Indústria a la localitat de Canovelles 
Annex 16. Estudi de Seguretat i Salut 

 

 
 

16 
 

• Electrocucions 
 
Els quadres elèctrics de distribució s'instal·laran amb interruptor diferencial de mitja sensibilitat 
(300 mA) i presa de terra. 
 
Les màquines elèctriques de ma i la xarxa d'enllumenat aniran protegides amb interruptor 
diferencial d'alta sensibilitat (30mA). Cadascuna de les màquines elèctriques disposarà de 
presa de terra. 
 
Els electricistes tindran a la seva disposició guants dielèctrics. 
 
• Èczemes 
 
El personal que treballi en llocs humits o amb aigua, en formigonat de fonaments, soleres, 
fossars, gunitat, etc., utilitzarà botes i d'aigua i guants. 
 
Igualment, el personal de taller en contacte amb olis portarà guants. 
 
Els encarregats dels líquids desencofrants portaran guants, ulleres i caretes. 
 
• Projecció de partícules 
 
S'utilitzaran ulleres en els treballs següents: 
 
 - En els treballs de taller mecànic, pedra d'esmeril, desbarbadores, etc. 
 - Per obrir regates, caixetins, etc. amb punter i maça, martell picador o martell i escarpa. 
 
 - Al realitzar demolicions per tal d'evitar projeccions i cops als ulls. 
 
 - Al realitzar treballs de neteja amb aire a pressió. 
 
• Cremades 
 
Els soldadors utilitzaran l'equip complet de protecció. 
 
Els operaris encarregats de l’estenedora d’asfalt utilitzaran específicament davantal i guants. 
 
Els treballadors encarregats de l'estesa d'aglomerat utilitzaran calçat de seguretat que atenuï 
la calor que els arribi als peus. 
 
• Incendis Explosions 
 
Les barraques d'oficines, magatzem general, magatzem de fungibles, tallers, instal·lacions, 
serveis del personal, disposaran d'extintors d'incendis segons el tipus de foc previsible. 
 
Els equips oxiacetilènics portaran incorporats vàlvules d'antiretrocés. 
 
• Vibracions, lumbàlgies 
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Els operaris de màquines de moviment de terres, els conductors de camions de trabuc, els 
operaris de piconadores, especialment les vibrants, i els treballadors que utilitzin martells 
trencadors, portaran cinturó antivibracions. 
 
• Punxades i talls 
 
Tot el personal portarà calçat de seguretat, que haurà de portar plantilla anticlaus, en els 
treballs amb els encofrats de fusta i en els de ferralla. 
 
• Interferència amb línies elèctriques, telèfons, enllumenat 
 
Si la interferència es produeix per circulació de vehicles o màquines sota la línia, s'utilitzaran 
gàlibs en ambdós costats de la mateixa i cartells avisadors del risc. 
 
• Sorolls 
 
Totes les màquines i camions disposaran de silenciador adequat que esmorteeixi el soroll. 
 
Quan no sigui possible reduir o anul·lar el soroll de la font, el personal portarà proteccions 
acústiques. 
 
• Ensorraments d'excavacions 
 
Els talussos adequats al tipus de terreny o en el seu cas els estreps necessaris per tal d'evitar 
ensorraments no es defineixen ni dimensionen en aquest Estudi de Seguretat i Salut. 
Correspon al Contractista la responsabilitat sobre les mesures necessàries a adoptar a fi i 
efecte de reduir el risc d’ensorrament, mesures que han de ser aprovades per la Direcció 
Facultativa. 
 
• Intoxicacions per fums, pintures, etc. 
 
Quan existeixin concentracions de fums per soldadures es disposarà de ventilació i els 
operaris utilitzaran caretes. 
 
• Radiacions 
 
Els soldadors hauran de portar pantalla adequada al treball que realitzin. 
• Interferències amb servei d'aigua i xarxa de clavegueres 
 
És fonamental la utilització de botes quan s'està treballant en rases, així com casc i guants, 
augmentant les precaucions si dits treballs es realitzen en zona urbana i amb proximitat de 
línies elèctriques, intercalant pantalles si fos necessari al costat on pugui produir-se el 
contacte. 
 
Dites rases s’hauran de senyalitzar i protegir adequadament per a informació dels ciutadans, 
acotant la zona de treball i aplecs de materials per tal d'evitar tot tipus de perill. 
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1.7.4. Formació 
 
A la contractació de cada treballador i periòdicament, s'informarà de les mesures de seguretat 
i salut que s’hauran d'adoptar en el treball, així com de la obligatorietat que tenen de complir-
les. 
 
Abans de començar el treball s’haurà de comprovar que cada operari coneix perfectament l'ús 
de les eines, útils i maquinària que se'l faciliti, i que les utilitza sense perill per si mateix i per 
les persones de l'entorn. En altre cas s'haurà de facilitar l'ensenyament i les normes 
necessàries per garantir el citat fi. 
  
1.7.5. Serveis sanitaris i primers auxilis 
 
• Reconeixement mèdic 
 
Tot el personal que comenci a treballar en l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic 
previ al treball, i que serà repetit en el període d'un any. 
 
S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per tal de garantir la seva potabilitat, 
si no procedeix de la xarxa de proveïment de la població. 
 
• Farmaciola 
 
Es disposarà d'una farmaciola contenint el material especificat en l'Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el Treball. 
 
• Assistència a accidentats 
 
S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centre Mèdics a on s’hauran de 
traslladar els accidentats pel seu més ràpid i efectiu tractament. 
 
És molt convenient disposar a l'obra, i en lloc ben visible, d'una llista de telèfons i direccions 
dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, per a garantir un ràpid transport 
dels accidentats als centres d'assistència. 
 
1.7.6. Serveis comuns 
 
Es disposarà de vestuaris, serveis higiènics i menjadors degudament dotats. 
El vestuari disposarà de caselles individuals amb clau, seients i calefacció. 
Els serveis higiènics tindran lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada deu 
treballadors, i un WC per cada vint-i-cinc treballadors, disposant de miralls i calefacció. 
 
El menjador disposarà de taules i seients amb espatllera, piques de rentar plats, escalfador de 
menjars, calefacció i un recipient per deixalles. 
 
Per a la neteja i conservació dels locals, es disposarà d'un treballador amb la dedicació 
necessària. 
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1.8. Prevenció de riscs de danys a tercers 
 
Es senyalitzaran els accessos a l'obra d'acord amb la normativa vigent.  
 
Es col·locaran cartells que prohibeixin l'entrada de persones i vehicles aliens. 
 
Tanmateix caldrà prevenir a tots els operaris de l’obra, especialment als conductors de 
vehicles, que hauran de prendre especial cura durant els períodes d’entrada i sortida de les 
indústries existents. 
 
1.9. Senyalització d’obra 
 
Les excavacions properes a carreteres, camins, zones urbanes, etc., es senyalitzaran per tal 
d'evitar accidents de curiosos. 
 
La senyalització haurà de ser aprovada per la Direcció Facultativa, i pot estar sotmesa a 
variacions al llarg de l'obra, en base a necessitats o modificacions que puguin presentar-se. 
Hauran, en tot cas, d'ajustar-se a la instrucció 8-3 I.C.: Senyalització d'Obres. 
 
Es senyalitzaran els accessos a l'obra d'acord amb la normativa vigent.  
 
Es col·locaran cartells que prohibeixin l'entrada de persones i vehicles aliens. 
 
1.10. Pressupost de seguretat i salut 
 
El Pressupost d’Execució Material de Seguretat i Salut és de (18.284,21 €). 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, desembre de 2013 
 
L’autor del projecte 
 
 
 
 
 
 
Amadeu Puig Tusell 
 
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 
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2. PLÀNOLS 
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ÍNDEX DE PLÀNOLS 
 
 
Plànol 1. - Proteccions a rases, buits i obertures. 
     
Plànol 2. - Proteccions a rases, buits i obertures. 
  Topall de retrocés per a abocament de terres. 
   
Plànol 3. - Abocament directe de formigó a rases i fonaments. 
  Pòrtic d’abalisament de línies elèctriques aèries. 
   
Plànol 4. - Protecció amb xarxa de buits horitzontals. 
  Barana amb suports de mordassa. 
 
Plànol 5. - Ancoratge amb cinyells de seguretat per evitar la caiguda al buit. 
  Cinyell de seguretat. 
 
Plànol 6. - Cinyell de seguretat. 
  Grup d’eines. 
 
Plànol 7. - Esquemes instal·lacions elèctriques. 
  Instal·lacions d’higiene i benestar. 
  Farmaciola. 
 
Plànol 8. - Obres en una via (Carretera de 2 vies sense voravies pavimentades). 
  Obres al marge de la carretera. 
 
Plànol 9.- Abalisament  d’una carretera tallada amb desviació. 
 
Plànol 10.- Senyalització de seguretat a les obres. 
   Senyals d’avís de perill. 
   Senyals d’obligació. 
 
Plànol 11.- Senyalització de seguretat a les obres. 
   Senyals de compliment obligatori i de perill. 
   Senyals de prohibició. 
 
Plànol 12.- Elements auxiliars de senyalització. 
 
Plànol 13.- Plànol de situació de centres de salut propers a l’obra. 
 
Plànol 14.- Plànol de situació de serveis d’emergència i seguretat propers a l’obra. 
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3. PLEC DE CONDICIONS
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3.1. Disposicions legals d’aplicació 
 
Essent tan variades i amplies les normes aplicables a la Seguretat i Salut en el Treball, en 
l'execució de les obres s'establiran els principis que segueixen. En cas de diferència o 
discrepància, predominarà la de major rang jurídic, i predominarà la més moderna sobre la 
més antiga. 
 
Són d'obligat compliment totes les disposicions que segueixen: 
 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció (Reial Decret 
1627/1997, de 24 d’octubre) (BOE 25-10-1997). 

 

• Reglament dels serveis de prevenció (Reial Decret 39/1997, de 17 de gener) 
 

• Llei de Prevenció de Riscs Laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre). 
 

• "Reglamento de Seguridad en las Máquinas" (Reial Decret 1495/1986, 25 de maig) 
(BOE 21-07-1986). 

 

• "Norma sobre Señalización de Seguridad en los centros locales de trabajo" (Reial 
Decret 1403/1986, 9 de maig) (BOE 08-07-1986). 

 

• Estatut dels Treballadors (Llei 8/1980 de 10 de març) (BOE 14-03-1980). 
 

• Reglament d'Aparells Elevadors per a Obres (O.M. 23-05-1977) ( BOE 17-06-1977). 
 

• Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (Normes Tècniques 
Reglamentàries NT) (BOE 29-05-1974). 

 

• Reglamentació Electrotècnica per Baixa Tensió (Decret 2413/1972, 20 de setembre). 
Instruccions Complementàries (O.M. 31-10-1973). 

 

• Comitès de Seguretat i Higiene en el Treball (Decret 423/1971 de 11 de març) (BOE 
16-03-1971). 

 

• Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. 09-03-71) (BOE 16-03-
1971). 

 

• Pla Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. 09-03-1971) (BOE 11-03-
1971). 

 

• Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (O.M. 28-08-1970) (BOE 
5/7/8/9-09-1970). 

 

• Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió (Decret 3151/1968, 28 de 
novembre). 

 

• Reglament dels Serveis Mèdics d'Empreses (O.M. 21-11-1959) (BOE 27-11-1959). 



 
 

Projecte de remodelació i millora del Carrer Indústria a la localitat de Canovelles 
Pressupost 

38 
 

• Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció i 
Obres Públiques (O.M. 20-05-1952) (BOE 15-06-1952). 

 

• Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 
 

• Altres disposicions oficials relatives a la Seguretat i Higiene i Medicina del Treball, que 
puguin afectar als treballadors que realitzin l'obra, a tercers o al medi ambient. 

 
I totes aquelles Normes i Reglaments en vigor durant l'execució de les obres, que puguin no 
coincidir amb les vigents en el moment de la redacció de l'Estudi. 
 

3.2. Condicions dels medis de protecció 
 
Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva, tindran fixat un 
període de vida útil, i es rebutjaran al seu termini. 
 
Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una 
determinada peça o equip, es reposarà aquesta, independentment de la durada prevista o 
data de lliurament. 
 
Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel que fos 
concedit (per exemple, per un accident) serà rebutjada i reposada al moment. 
 
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més amplitud o toleràncies de les admeses pel 
fabricant, seran reposades immediatament. 
 
L'ús d'una peça o equip de protecció mai presentarà un risc en si mateix. 
 

3.2.1. Proteccions Personals 
 
Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació del Ministeri de 
Treball (O.M. 17-05-1974) (BOE 29-05-1974), sempre que existeixi en el mercat.  
 
En els casos en que no existeixi Norma d'Homologació oficial, seran de qualitat adequades a 
les seves respectives prestacions. 
 

3.2.2. Proteccions Col·lectives 
 

• Tanca per a contenció de vianants i talls de trànsit 
 
Consistirà en una estructura metàl·lica de plafó rectangular vertical, amb els costats més grans 
horitzontals de 2.5 a 3 metres i menors, verticals, de 0.9 a 1.1 metres. 
 
L'estructura principal, marc perimetral, estarà constituïda per perfils metàl·lics buits o 
massissos, la secció dels quals tingui com a mínim un mòdul resistent de 1 centímetre cúbic. 
 
Els perfils secundaris o intermedis tindran una secció amb mòdul resistent mínim de 0.15 
centímetres cúbics. 
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Els punts de recolzament, solidaris amb l'estructura principal, estaran formats per perfil 
metàl·lics i els punts de contacte amb el terra distaran com a mínim 25 centímetres del plànol 
del plafó. 
 
Cada mòdul, disposarà d'elements adequats per a establir unió amb el contigu, de forma que 
pugui formar-se una tanca contínua. 
 

• Senyals de Seguretat 
 
Estaran d'acord amb la normativa vigent, Reial Decret 1403/1986, de 9 de maig (BOE núm. 
162, del 8 de juliol). 
 
Es disposaran sobre suports o adossats a murs, pilars, màquines, etc. 
 

• Senyalització provisional d'Obra (Trànsit) 
 
Vindrà regulada per la Instrucció 8-3 I.C. sobre la senyalització d'Obres. Els croquis de 
senyalització estaran autoritzats per la Direcció Facultativa. 
 

• Interruptors i relès diferencials 
 
La sensibilitat mínima dels interruptors i relès diferencials serà per a enllumenat, de 30 mA, i 
per a força, de 300 mA. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que 
garanteixi, d'acord amb la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensió de contacte 
indirecte màxima de 25 Volts. 
 
Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, almenys, en l'època més seca de l'any. 
 
Interruptors i relès hauran de disparar-se o provocar el tir de l'element de tall de corrent quan 
la intensitat de defecte estigui compresa entre 0,5 i 1 vegades la intensitat nominal de defecte. 
 

• Posta a terra 
 
Les postes a terra estaran d'acord amb  l’exposat a la MI-BT 039 del Reglament Electrotècnic 
per a Baixa Tensió. 
 

• Pòrtics limitadors de gàlib 
 
Disposaran de llinda degudament senyalitzada. 
 

• Topalls de desplaçament de vehicles 
 
Es podrà realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons 
clavats al mateix, o qualsevol altra manera eficaç. 
 

• Xarxes 
 
Seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tal que compliran, amb 
garantia, la funció protectora per a la que estan previstes. 
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• Cables de subjecció del cinturó de seguretat, els seus ancoratges, suports i ancoratges de 
xarxes 

 
Tindran suficient resistència per tal de suportar els esforços a que puguin estar sotmesos 
d'acord amb la seva funció protectora. 
 

• Baranes 
 
Estaran fermament subjectades al pis que tracten de protegir, o a estructures fermes a nivell 
superior o lateral. 
 
L'altura serà com a mínim de 90 centímetres sobre el pis, i el buit existent entre barana i sòcol 
estarà protegit per una bancada longitudinal. 
 
L'execució de la barana serà tal que ofereixi una superfície amb absència de parts tallades o 
punxents, que puguin causar ferides. 
 
El sòcol tindrà una altura mínima de 20 centímetres. 
 

• Extintors 
 
Seran adequats, en agent extintor i mida, al tipus d'incendi previsible, i es revisaran cada sis 
mesos com a màxim. 
 
 

• Mitjans auxiliars de topografia 
 
Aquests mitjans tal com cintes, banderoles, mires, etc., seran dielèctrics, degut al risc 
d'electrocució. 
 

3.3. Serveis de prevenció 
 

3.3.1. Servei tècnic de Seguretat i Salut 
 
L'empresa constructora haurà de comptar amb l'assessorament del coordinador en matèria de 
seguretat i salut, que tindrà per missió la prevenció de riscos que puguin presentar-se durant 
l'execució dels treballs i assessorar al Cap d'Obra sobre les mesures de seguretat a adoptar. 
 

3.3.2. Servei Mèdic 
 
L'empresa constructora disposarà d'un Servei Mèdic d'Empresa propi o mancomunat. 
 
 

3.4. Pla de seguretat i salut en el treball 
 
El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, on s’analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present Estudi. 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel coordinador en 
matèria de Seguretat i Salut. Quan no sigui necessària la designació de coordinador, la 
Direcció Facultativa assumirà les seves funcions. 
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El Pla de Seguretat i Salut estarà a l’obra a disposició permanent de la Direcció Facultativa. 
 

3.5. Coordinador en matèria de seguretat i salut 
 
Quan en l’execució de l’obra intervingui més d’una empresa constructora, subcontractista i/o 
autònoms, el promotor designarà un coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant 
l’execució de l’obra. 
 
El coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra haurà de coordinar 
l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, i coordinar les activitats de l’obra 
per tal que els contractistes i , en el seu cas, subcontractistes i/o autònoms apliquin de forma 
coherent i responsable els principis de l’acció preventiva recollits en l’article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Haurà d’aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel Contractista, organitzar la coordinació 
d’activitats empresarials, coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels 
mètodes de treball i adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades 
puguin accedir a l’obra. 
 
La direcció facultativa assumirà aquestes funcions quan la designació d’un coordinador en 
matèria de seguretat i salut no sigui necessària.  
 

3.6. Vigilants de seguretat i comitè de seguretat i salut en el treball 
 
L'empresa constructora tindrà nomenat o nomenarà un Vigilant de Seguretat que serà, o un 
Tècnic del Servei Tècnic de Seguretat i Salut o un monitor de seguretat o socorrista. En tot 
cas, serà persona degudament preparada en aquesta matèria. El Vigilant de Seguretat tindrà 
al seu càrrec les següents missions: 
 
Promoure la cooperació dels operaris en ordre a la Seguretat i Salut en el Treball. 
 
Comunicar per ordre jeràrquic, o, en el seu defecte, directament a l'empresari, les situacions 
de perill que puguin produir-se en qualsevol lloc de treball, i proporcionar les mesures que, al 
seu judici, es puguin adoptar. 
 
Examinar les condicions relatives a l'ordre, neteja, ambient, instal·lacions, màquines, eines, 
etc., i comunicar a l'Empresa l'existència de riscs que puguin afectar a la vida o salut dels 
treballadors, amb objecte de que siguin posades en pràctica les oportunes mesures de 
prevenció. 
 
Prestar, com qualsevol monitor de seguretat o socorrista, els primers auxilis en els accidents. 
Així mateix, prendrà les mesures oportunes, en cas necessari, perquè els accidentats rebin la 
immediata assistència sanitària que el seu estat o situació pogués requerir. 
Les funcions del Vigilant de Seguretat seran compatibles amb les que normalment 
desenvolupi en l'Empresa. 

3.7. Instal·lacions mèdiques 
 
La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit. 
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3.8. Instal·lacions d’higiene i benestar 
 
Es disposarà de vestuaris, serveis higiènics i menjadors degudament dotats. 
 
El vestuari disposarà de caselles individuals amb clau, seients i calefacció. 
 
Els serveis higiènics tindran lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada deu 
treballadors, i un WC per cada vint-i-cinc treballadors, disposant de miralls i calefacció. 
 
El menjador disposarà de taules i seients amb espatllera, piques de rentar plats, escalfador de 
menjars, calefacció i un recipient per deixalles. 
 
Per a la neteja i conservació dels locals, es disposarà d'un treballador amb la dedicació 
necessària. 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, desembre de 2013 
 
L’autor del projecte 
 
 
 
 
 
 
Amadeu Puig Tusell 
 
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 
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4.1. Amidaments 



Pressupost de Seguretat i Salut P.R. carrer Indústria, Canovelles.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT P.R. DEL CARRER INDÚSTRIA
CAPITOL 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS 

1 H1411111 U Casc de seguretat per a us normal, de polietile, amb un pes maxim de 400 g, homologat segons mt-1, classe n i
e-at

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal homologada segons mt-16, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament homologat segons mt-17, classe d

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 H1442012 U Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxu natural, amb quatre punts de fixacio de la cinta
elastica i valvula d'exhalacio, homologat segons mt-7

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 H144B104 U Filtre per a respirador amb un allotjament central per a filtre contra pols, vapors, fums i particules toxiques en
ambient amb un minim del 16% d'oxigen, homologat segons mt-10, classe a

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnes i orelleres antisoroll, homologat segons mt-2, classe d

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

6 H1451110 U Parell de guants per a us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, dors de la ma i
maniguet de coto, folre interior i subjeccio elastica al canell

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

7 H1452210 U Parell de guants de tacte per us general, amb palmell i dors de la ma pell flexible, dit index sense costura
exterior i subjeccio elastica al canell

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

8 H1462241 U Parell de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola
antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al talo, llengueta de manxa, de desprendiment rapid, amb plantilles
i puntera metal.liques, homologades segons mt-5, classe i, grau a

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

9 H1461122 U Parell de botes d'aigua de pvc de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de nilo rentable, amb plantilles i
puntera metal.liques, homologades segons mt-5, classe iii, grau a

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

10 H1481131 U Granota de treball, de poliester i de coto, amb butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

11 H1487350 U Vestit impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons per a edificacio, de pvc soldat de 0,3 mm de gruix

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

12 H1488580 U Davantal per a soldador, de serratge

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13 H148C580 U Parell de maniguets de colze per a soldador, de serratge

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 H148E700 U Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectores

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 H1423230 U Ulleres tall oxiacet.,muntura acer/pvc,visor bs_en 175 1997

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

16 H142AC60 U Pantalla facial per a soldadura electrica, amb marc abatible de ma i suport de poliester reforçat amb fibre de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactinic semifosc amb proteccio din 12

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

17 H147U009 U Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat en 361) amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal per
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia (marcat en 355) (une en 361:93, une en 362:93, une en
364:93+erratum 94, une en 365:93 i une en 355:93)

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT P.R. DEL CARRER INDÚSTRIA
CAPITOL 02 PROTECCIONS COL·LECTIVES 

1 HBB10001 U Globus de llum vermella per a senyalitzacio

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

2 HBB21202 U Rètol indicatiu de risc, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 HBC1B010 M Cordo reflectant de senyalitzacio

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

4 HBB21201 U Placa reflectora quadrada de 60 cm de costat, per a senyals de transit, fixada i amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 HBC1A081 M Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE 96,179

6 HBB21203 U Jalo de senyalitzacio, inclosa col·locacio

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 H153A9F1 U Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplaria amb taulo de fusta i perfils ipn 100
clavats al terreny i amb el desmuntatge inclos

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

8 H15ZU001 H Brigada de seguretat per fer el manteniment i reposició de les proteccions

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

9 H15AX020 U Cinturó portaeines

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

10 H15AX003 U Senyal acústica de marxa enrera

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

11 H15BX007 U Pantalla aïllant per treballs en zones d'influència en línies elèctriques en tensió

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

12 H15ZU011 H Senyaler

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

13 H15141J1 M2 Protecció col.lectiva vertical de d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes de fil trenat
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, fixada amb fleix i claus d'impacte i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT P.R. DEL CARRER INDÚSTRIA
CAPITOL 03 EXTINCIÓ D'INCENDIS 

1 HM31161J U Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT P.R. DEL CARRER INDÚSTRIA
CAPITOL 04 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

1 HGD1222E U Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargaria, de 14,6 mm de diametre,
300 micres, clavada a terra i amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 HGG10001 U Equip d'enllumenat d'emergencia connectat a la xarxa

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 HGD11001 U Instal·lació de posta a terra formada per cable de coure i electrode connectat a terra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 HG42242B U Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb sensibilitat de 0,3 a, fixat a pressio i amb el
desmuntatge inclos

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 HG42241B U Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb sensibilitat de 0,03 a, fixat a pressio i amb el
desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT P.R. DEL CARRER INDÚSTRIA
CAPITOL 05 INSTAL·LACIÓ D'HIGIENE I BENESTAR 

1 HQU15312 U Mes de lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris, de 3,7x2,3x2,3 m de plafo d'acer lacat i aillament de poliureta
de 35 mm de gruix revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lacio de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements
de bany, instal.lacio electrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccio diferencial, col.locat i amb el
desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 HQU20001 U Radiador infrarrojos 1000 w

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 HQU2GF01 U Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 HQU1A502 U Mes de lloguer de mòdul prefabricat de vestidors, de 8,2x2,5x2,3 m de plafo d'acer lacat i aillament de poliureta
de 35 mm de gruix revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aillament de fibra de vidre i tauler fenolic, instal.lacio electrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccio
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 HQU22301 U Armari metal.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,40x0,50x1,80 m, col.locat i amb el desmuntatge
inclos

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

6 HQU30002 U Escomesa enllumenat vestidors

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 HQU20005 U Cadira

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

8 HJA26321 U Acumulador electric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de potencia 750/1500 w, tipus 2, col.locat
en posicio vertical amb fixacions murals, connectat i amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 XSS1PA10 PA Partida alçada per a la realització d'escomesa d'aigua i energia elèctrica per als mòduls prefabricats

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 HQU27902 U Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3.5 m de llargària i 0.8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 HQU2AF02 U Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 HQU25701 U Banc de fusta, de 3.5 m de llargària i 0.4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13 HQU2D102 U Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 HQU21301 M2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 HQUZM000 H Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions.

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT P.R. DEL CARRER INDÚSTRIA
CAPITOL 06 INSTAL·LACIONS MÈDIQUES 

1 HY1B0001 U Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i higiene en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 HY1B0003 U Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
higiene en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 HY1C0001 H Auxiliar tecnic sanitari

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 HY1C0003 U Reconeixement medic obligatori

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 HQUACCJ0 U Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT P.R. DEL CARRER INDÚSTRIA
CAPITOL 07 FORMACIÓ I REUNIONS 

1 HZ110001 H Formacio de seguretat i salut en el treball

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

2 HZ110003 U Curset primers auxilis

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 HZ210001 U Reunio mensual del comite de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

EUR
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Pressupost de Seguretat i Salut P.R. carrer Indústria, Canovelles.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

H1411111P-1 U Casc de seguretat per a us normal, de polietile, amb un pes maxim de 400 g, homologat
segons mt-1, classe n i e-at

1,82 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

H1421110P-2 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal homologada segons
mt-16, amb visor transparent i tractament contra l'entelament homologat segons mt-17, classe
d

8,88 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

H1423230P-3 U Ulleres tall oxiacet.,muntura acer/pvc,visor bs_en 175 1997 12,60 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

H142AC60P-4 U Pantalla facial per a soldadura electrica, amb marc abatible de ma i suport de poliester
reforçat amb fibre de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactinic semifosc amb
proteccio din 12

7,67 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

H1432012P-5 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnes i orelleres antisoroll, homologat segons
mt-2, classe d

16,79 €

(SETZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

H1442012P-6 U Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxu natural, amb quatre punts de
fixacio de la cinta elastica i valvula d'exhalacio, homologat segons mt-7

8,23 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

H144B104P-7 U Filtre per a respirador amb un allotjament central per a filtre contra pols, vapors, fums i
particules toxiques en ambient amb un minim del 16% d'oxigen, homologat segons mt-10,
classe a

4,94 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H1451110P-8 U Parell de guants per a us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, dors
de la ma i maniguet de coto, folre interior i subjeccio elastica al canell

2,11 €

(DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

H1452210P-9 U Parell de guants de tacte per us general, amb palmell i dors de la ma pell flexible, dit index
sense costura exterior i subjeccio elastica al canell

5,89 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

H1461122P-10 U Parell de botes d'aigua de pvc de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de nilo rentable,
amb plantilles i puntera metal.liques, homologades segons mt-5, classe iii, grau a

12,03 €

(DOTZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

H1462241P-11 U Parell de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al talo, llengueta de
manxa, de desprendiment rapid, amb plantilles i puntera metal.liques, homologades segons
mt-5, classe i, grau a

20,69 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

H147U009P-12 U Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat en 361) amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció,
elements d'ajust, element dorsal per subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia (marcat en 355) (une en 361:93, une en 362:93, une en 364:93+erratum
94, une en 365:93 i une en 355:93)

248,86 €

(DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

H1481131P-13 U Granota de treball, de poliester i de coto, amb butxaques exteriors 14,40 €

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

H1487350P-14 U Vestit impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons per a edificacio, de pvc soldat de 0,3
mm de gruix

12,21 €

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

H1488580P-15 U Davantal per a soldador, de serratge 13,71 €

(TRETZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

H148C580P-16 U Parell de maniguets de colze per a soldador, de serratge 3,68 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

H148E700P-17 U Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectores 27,21 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

H15141J1P-18 M2 Protecció col.lectiva vertical de d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, fixada amb
fleix i claus d'impacte i amb el desmuntatge inclòs

10,32 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

H153A9F1P-19 U Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplaria amb taulo de fusta i
perfils ipn 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclos

17,83 €

(DISSET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

H15AX003P-20 U Senyal acústica de marxa enrera 39,99 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

H15AX020P-21 U Cinturó portaeines 18,29 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

H15BX007P-22 U Pantalla aïllant per treballs en zones d'influència en línies elèctriques en tensió 83,94 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H15ZU001P-23 H Brigada de seguretat per fer el manteniment i reposició de les proteccions 28,29 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

H15ZU011P-24 H Senyaler 12,90 €

(DOTZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

HBB10001P-25 U Globus de llum vermella per a senyalitzacio 2,76 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

HBB21201P-26 U Placa reflectora quadrada de 60 cm de costat, per a senyals de transit, fixada i amb el
desmuntatge inclos

42,46 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

HBB21202P-27 U Rètol indicatiu de risc, col·locat 6,91 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

HBB21203P-28 U Jalo de senyalitzacio, inclosa col·locacio 9,41 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

HBC1A081P-29 M Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos 5,39 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

HBC1B010P-30 M Cordo reflectant de senyalitzacio 1,14 €

(UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

HG42241BP-31 U Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb sensibilitat de 0,03 a, fixat
a pressio i amb el desmuntatge inclos

78,05 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

HG42242BP-32 U Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb sensibilitat de 0,3 a, fixat a
pressio i amb el desmuntatge inclos

84,58 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

HGD11001P-33 U Instal·lació de posta a terra formada per cable de coure i electrode connectat a terra. 324,55 €

(TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

HGD1222EP-34 U Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargaria, de 14,6
mm de diametre, 300 micres, clavada a terra i amb el desmuntatge inclos

18,90 €

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

HGG10001P-35 U Equip d'enllumenat d'emergencia connectat a la xarxa 39,07 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

HJA26321P-36 U Acumulador electric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de potencia 750/1500
w, tipus 2, col.locat en posicio vertical amb fixacions murals, connectat i amb el desmuntatge
inclos

213,87 €

(DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

HM31161JP-37 U Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclos

38,85 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

HQU15312P-38 U Mes de lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris, de 3,7x2,3x2,3 m de plafo d'acer lacat i
aillament de poliureta de 35 mm de gruix revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment
de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lacio de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, instal.lacio electrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i proteccio diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclos

132,10 €

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

HQU1A502P-39 U Mes de lloguer de mòdul prefabricat de vestidors, de 8,2x2,5x2,3 m de plafo d'acer lacat i
aillament de poliureta de 35 mm de gruix revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment
de lamel.les d'acer galvanitzat amb aillament de fibra de vidre i tauler fenolic, instal.lacio
electrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccio diferencial, col.locat i amb el
desmuntatge inclos

153,16 €

(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

HQU20001P-40 U Radiador infrarrojos 1000 w 29,75 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

HQU20005P-41 U Cadira 21,67 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

HQU21301P-42 M2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta 39,00 €

(TRENTA-NOU EUROS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 4

HQU22301P-43 U Armari metal.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,40x0,50x1,80 m, col.locat i
amb el desmuntatge inclos

27,82 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

HQU25701P-44 U Banc de fusta, de 3.5 m de llargària i 0.4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

28,49 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

HQU27902P-45 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

85,39 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

HQU2AF02P-46 U Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 122,57 €

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

HQU2D102P-47 U Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 144,31 €

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

HQU2GF01P-48 U Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclos

46,29 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

HQU30002P-49 U Escomesa enllumenat vestidors 60,10 €

(SEIXANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

HQUACCJ0P-50 U Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 17,85 €

(DISSET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

HQUZM000P-51 H Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions. 12,90 €

(DOTZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

HY1B0001P-52 U Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i higiene
en el treball

99,52 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

HY1B0003P-53 U Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i higiene en el treball

65,95 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

HY1C0001P-54 H Auxiliar tecnic sanitari 19,23 €

(DINOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

HY1C0003P-55 U Reconeixement medic obligatori 18,03 €

(DIVUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

HZ110001P-56 H Formacio de seguretat i salut en el treball 12,05 €

(DOTZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

HZ110003P-57 U Curset primers auxilis 2.404,33 €

(DOS MIL QUATRE-CENTS QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

HZ210001P-58 U Reunio mensual del comite de seguretat i salut en el treball 30,05 €

(TRENTA EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
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Barcelona, 17 de desembre de 2013

Amadeu Puig Tusell

Enginyer Tècnic d´Obres Públiques
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P-1 H1411111 U Casc de seguretat per a us normal, de polietile, amb un pes maxim de 400 g, homologat

segons mt-1, classe n i e-at

1,82 €

B1411111 U Casc de seguretat per a us normal, de polietile, amb un pes maxim de 400 g, homolog 1,76698 €

Altres conceptes 0,05302 €

P-2 H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal homologada segons

mt-16, amb visor transparent i tractament contra l'entelament homologat segons mt-17, classe

d

8,88 €

B1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal homologada sego 8,61851 €

Altres conceptes 0,26149 €

P-3 H1423230 U Ulleres tall oxiacet.,muntura acer/pvc,visor bs_en 175 1997 12,60 €

B1423230 U Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilenic, amb muntura universal de barnilla d'acer re 12,23060 €

Altres conceptes 0,36940 €

P-4 H142AC60 U Pantalla facial per a soldadura electrica, amb marc abatible de ma i suport de poliester

reforçat amb fibre de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactinic semifosc amb

proteccio din 12

7,67 €

B142AC60 U Pantalla facial per a soldadura electrica, amb marc abatible de ma i suport de poliester 7,44654 €

Altres conceptes 0,22346 €

P-5 H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnes i orelleres antisoroll, homologat segons

mt-2, classe d

16,79 €

B1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnes i orelleres antisoroll, homologat 16,29945 €

Altres conceptes 0,49055 €

P-6 H1442012 U Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxu natural, amb quatre punts de

fixacio de la cinta elastica i valvula d'exhalacio, homologat segons mt-7

8,23 €

B1442012 U Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxu natural, amb quatre p 7,99346 €

Altres conceptes 0,23654 €

P-7 H144B104 U Filtre per a respirador amb un allotjament central per a filtre contra pols, vapors, fums i

particules toxiques en ambient amb un minim del 16% d'oxigen, homologat segons mt-10,

classe a

4,94 €

B144B104 U Filtre per a respirador amb un allotjament central per a filtre contra pols, vapors, fums i 4,79608 €

Altres conceptes 0,14392 €

P-8 H1451110 U Parell de guants per a us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, dors

de la ma i maniguet de coto, folre interior i subjeccio elastica al canell

2,11 €

B1451110 U Parell de guants per a us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pe 2,04945 €

Altres conceptes 0,06055 €

P-9 H1452210 U Parell de guants de tacte per us general, amb palmell i dors de la ma pell flexible, dit index

sense costura exterior i subjeccio elastica al canell

5,89 €

B1452210 U Parell de guants de tacte per us general, amb palmell i dors de la ma pell flexible, dit in 5,71563 €

Altres conceptes 0,17437 €

P-10 H1461122 U Parell de botes d'aigua de pvc de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de nilo rentable,

amb plantilles i puntera metal.liques, homologades segons mt-5, classe iii, grau a

12,03 €

B1461122 U Parell de botes d'aigua de pvc de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de nilo re 11,67767 €

Altres conceptes 0,35233 €

P-11 H1462241 U Parell de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del

turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al talo, llengueta de

20,69 €
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manxa, de desprendiment rapid, amb plantilles i puntera metal.liques, homologades segons

mt-5, classe i, grau a

B1462241 U Parell de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant d 20,09183 €

Altres conceptes 0,59817 €

P-12 H147U009 U Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat en 361) amb tirants, bandes

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció,

elements d'ajust, element dorsal per subjecció, elements d'ajust, element dorsal

d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus

absorbent d'energia (marcat en 355) (une en 361:93, une en 362:93, une en 364:93+erratum

94, une en 365:93 i une en 355:93)

248,86 €

B147U009 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat en 361) amb tirants, b 241,60687 €

Altres conceptes 7,25313 €

P-13 H1481131 U Granota de treball, de poliester i de coto, amb butxaques exteriors 14,40 €

B1481131 U Granota de treball, de poliester i de coto, amb butxaques exteriors 13,97954 €

Altres conceptes 0,42046 €

P-14 H1487350 U Vestit impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons per a edificacio, de pvc soldat de 0,3

mm de gruix

12,21 €

B1487350 U Vestit impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons per a edificacio, de pvc soldat de 11,85196 €

Altres conceptes 0,35804 €

P-15 H1488580 U Davantal per a soldador, de serratge 13,71 €

B1488580 U Davantal per a soldador, de serratge 13,30641 €

Altres conceptes 0,40359 €

P-16 H148C580 U Parell de maniguets de colze per a soldador, de serratge 3,68 €

B148C580 U Parell de maniguets de colze per a soldador, de serratge 3,57602 €

Altres conceptes 0,10398 €

P-17 H148E700 U Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectores 27,21 €

B148E700 U Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectores 26,42049 €

Altres conceptes 0,78951 €

P-18 H15141J1 M2 Protecció col.lectiva vertical de d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra

caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm

de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, fixada amb

fleix i claus d'impacte i amb el desmuntatge inclòs

10,32 €

B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de d i 80x80 0,13703 €

B0DZ4000 m Fleix 0,01503 €

B0A30B00 cu Claus d'impacte d'acer 0,25435 €

Altres conceptes 9,91359 €

P-19 H153A9F1 U Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplaria amb taulo de fusta i

perfils ipn 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclos

17,83 €

B44Z501A KG Acer a/42b, en perfils laminats serie ipn, ipe, heb, hea, hem, upn, treballat a taller i am 9,03400 €

B0D21030 M Taulo de fusta de pi per a 10 usos 4,15416 €

Altres conceptes 4,64184 €

P-20 H15AX003 U Senyal acústica de marxa enrera 39,99 €

B15AX003 u Sirena acústica de marxa enrera 38,82538 €

Altres conceptes 1,16462 €
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P-21 H15AX020 U Cinturó portaeines 18,29 €

B15AX020 u Cinturó portaeines 17,75991 €

Altres conceptes 0,53009 €

P-22 H15BX007 U Pantalla aïllant per treballs en zones d'influència en línies elèctriques en tensió 83,94 €

B15BX007 u Pantalla aïllant per treballs en zones d'influència en línies elèctriques en tensió 81,49724 €

Altres conceptes 2,44276 €

P-23 H15ZU001 H Brigada de seguretat per fer el manteniment i reposició de les proteccions 28,29 €

Altres conceptes 28,29000 €

P-24 H15ZU011 H Senyaler 12,90 €

Altres conceptes 12,90000 €

P-25 HBB10001 U Globus de llum vermella per a senyalitzacio 2,76 €

Sense descomposició 2,76000 €

P-26 HBB21201 U Placa reflectora quadrada de 60 cm de costat, per a senyals de transit, fixada i amb el

desmuntatge inclos

42,46 €

BBL1AHA2 U Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos 28,70434 €

Altres conceptes 13,75566 €

P-27 HBB21202 U Rètol indicatiu de risc, col·locat 6,91 €

Sense descomposició 6,91000 €

P-28 HBB21203 U Jalo de senyalitzacio, inclosa col·locacio 9,41 €

Sense descomposició 9,41000 €

P-29 HBC1A081 M Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos 5,39 €

BBC1A000 M Cinta d'abalisament reflectora 4,35133 €

Altres conceptes 1,03867 €

P-30 HBC1B010 M Cordo reflectant de senyalitzacio 1,14 €

Sense descomposició 1,14000 €

P-31 HG42241B U Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb sensibilitat de 0,03 a, fixat

a pressio i amb el desmuntatge inclos

78,05 €

BGW42000 U Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,25375 €

BG422410 U Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb sensibilitat de 0,03 64,14440 €

Altres conceptes 13,65185 €

P-32 HG42242B U Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb sensibilitat de 0,3 a, fixat a

pressio i amb el desmuntatge inclos

84,58 €

BGW42000 U Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,25375 €

BG422420 U Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb sensibilitat de 0,3 a 70,48868 €

Altres conceptes 13,83757 €

P-33 HGD11001 U Instal·lació de posta a terra formada per cable de coure i electrode connectat a terra. 324,55 €

Sense descomposició 324,55000 €

P-34 HGD1222E U Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargaria, de 14,6

mm de diametre, 300 micres, clavada a terra i amb el desmuntatge inclos

18,90 €

BGYD1000 U Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexio a terra 3,05915 €
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BGD12220 U Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargaria, de 8,62452 €

Altres conceptes 7,21633 €

P-35 HGG10001 U Equip d'enllumenat d'emergencia connectat a la xarxa 39,07 €

Sense descomposició 39,07000 €

P-36 HJA26321 U Acumulador electric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de potencia 750/1500

w, tipus 2, col.locat en posicio vertical amb fixacions murals, connectat i amb el desmuntatge

inclos

213,87 €

BJA26320 U Acumulador electric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de potencia 75 181,02485 €

B0A61600 U Tac de nilo de 6 a 8 mm de d, com a maxim, amb vis 0,48780 €

Altres conceptes 32,35735 €

P-37 HM31161J U Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio incorporada, pintat, amb suport a la

paret i amb el desmuntatge inclos

38,85 €

BMY31000 U Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,21636 €

BM311611 U Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio incorporada i pintat 31,76349 €

Altres conceptes 6,87015 €

P-38 HQU15312 U Mes de lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris, de 3,7x2,3x2,3 m de plafo d'acer lacat i

aillament de poliureta de 35 mm de gruix revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment

de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lacio de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3

aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, instal.lacio electrica, 1

punt de llum, interruptor, endolls i proteccio diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclos

132,10 €

BQU15314 U Modul prefabricat de sanitaris, de 3,7x2,3x2,3 m de plafo d'acer lacat i aillament de poli 115,07879 €

Altres conceptes 17,02121 €

P-39 HQU1A502 U Mes de lloguer de mòdul prefabricat de vestidors, de 8,2x2,5x2,3 m de plafo d'acer lacat i

aillament de poliureta de 35 mm de gruix revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment

de lamel.les d'acer galvanitzat amb aillament de fibra de vidre i tauler fenolic, instal.lacio

electrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccio diferencial, col.locat i amb el

desmuntatge inclos

153,16 €

BQU1A504 U Modul prefabricat de vestidors, de 8,2x2,5x2,3 m de plafo d'acer lacat i aillament de po 135,52607 €

Altres conceptes 17,63393 €

P-40 HQU20001 U Radiador infrarrojos 1000 w 29,75 €

Sense descomposició 29,75000 €

P-41 HQU20005 U Cadira 21,67 €

BQU21001 U Cadira 21,03542 €

Altres conceptes 0,63458 €

P-42 HQU21301 M2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta 39,00 €

BC1K1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 20,99335 €

B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització rà 1,24193 €

Altres conceptes 16,76472 €

P-43 HQU22301 U Armari metal.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,40x0,50x1,80 m, col.locat i

amb el desmuntatge inclos

27,82 €

BQU22303 U Armari metal.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,40x0,50x1,80 m, per 23,87821 €

Altres conceptes 3,94179 €

P-44 HQU25701 U Banc de fusta, de 3.5 m de llargària i 0.4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,

col.locat i amb el desmuntatge inclòs

28,49 €
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BQU25700 u Banc de fusta de 3.5 m de llargària i 0.4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 25,77741 €

Altres conceptes 2,71259 €

P-45 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

85,39 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3.5 m de llargària i 0.8 m d'amplària, amb c 78,52223 €

Altres conceptes 6,86777 €

P-46 HQU2AF02 U Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 122,57 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 114,61301 €

Altres conceptes 7,95699 €

P-47 HQU2D102 U Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 144,31 €

BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos 138,23278 €

Altres conceptes 6,07722 €

P-48 HQU2GF01 U Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge

inclos

46,29 €

BQU2GF00 U Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat 43,69358 €

Altres conceptes 2,59642 €

P-49 HQU30002 U Escomesa enllumenat vestidors 60,10 €

Sense descomposició 60,10000 €

P-50 HQUACCJ0 U Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 17,85 €

BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 17,33319 €

Altres conceptes 0,51681 €

P-51 HQUZM000 H Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions. 12,90 €

Altres conceptes 12,90000 €

P-52 HY1B0001 U Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i higiene

en el treball

99,52 €

BQUA1100 U Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i hi 96,62472 €

Altres conceptes 2,89528 €

P-53 HY1B0003 U Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança

general de seguretat i higiene en el treball

65,95 €

BQUA3100 U Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança 64,02582 €

Altres conceptes 1,92418 €

P-54 HY1C0001 H Auxiliar tecnic sanitari 19,23 €

Sense descomposició 19,23000 €

P-55 HY1C0003 U Reconeixement medic obligatori 18,03 €

Sense descomposició 18,03000 €

P-56 HZ110001 H Formacio de seguretat i salut en el treball 12,05 €

Sense descomposició 12,05000 €

P-57 HZ110003 U Curset primers auxilis 2.404,33 €

Sense descomposició 2.404,33000 €

P-58 HZ210001 U Reunio mensual del comite de seguretat i salut en el treball 30,05 €
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Sense descomposició 30,05000 €

Barcelona, 17 de desembre de 2013

Amadeu Puig Tusell

Enginyer Tècnic d´Obres Públiques
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MA D'OBRA

A0121000 H Oficial 1a 14,94982 €

A0124000 H Oficial 1a ferrallista 14,94982 €

A012E000 h Oficial 1a vidrier 15,63232 €

A012H000 H Oficial 1a electricista 15,39793 €

A012J000 H Oficial 1a lampista 15,44415 €

A012M000 H Oficial 1a muntador 15,44415 €

A0134000 H Ajudant de ferrallista 13,26794 €

A013H000 H Ajudant d'electricista 13,21025 €

A013J000 H Ajudant de lampista 13,24985 €

A013M000 H Ajudant de muntador 13,26794 €

A0140000 H Manobre 12,52046 €
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MAQUINÀRIA

C1503000 H Camio grua 31,38233 €
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MATERIALS

B0A14200 KG Filferro recuit d'1,3 mm de d 0,79213 €

B0A30B00 cu Claus d'impacte d'acer 12,71742 €

B0A61600 U Tac de nilo de 6 a 8 mm de d, com a maxim, amb vis 0,12195 €

B0B27000 KG Acer aeh 400 s (b 400 s) de limit elastic >=4100 kp/cm2 en barres corrugades 0,42455 €

B0D21030 M Taulo de fusta de pi per a 10 usos 0,34618 €

B0DZ4000 m Fleix 0,15025 €

B1411111 U Casc de seguretat per a us normal, de polietile, amb un pes maxim de 400 g, homologat segons
mt-1, classe n i e-at

1,76698 €

B1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal homologada segons mt-16,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament homologat segons mt-17, classe d

8,61851 €

B1423230 U Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilenic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
pvc, amb visors circulars de 50 mm de d foscos de color din-5, homologats segons bs_en 175 1997

12,23060 €

B142AC60 U Pantalla facial per a soldadura electrica, amb marc abatible de ma i suport de poliester reforçat
amb fibre de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactinic semifosc amb proteccio din
12

7,44654 €

B1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnes i orelleres antisoroll, homologat segons mt-2,
classe d

16,29945 €

B1442012 U Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxu natural, amb quatre punts de
fixacio de la cinta elastica i valvula d'exhalacio, homologat segons mt-7

7,99346 €

B144B104 U Filtre per a respirador amb un allotjament central per a filtre contra pols, vapors, fums i particules
toxiques en ambient amb un minim del 16% d'oxigen, homologat segons mt-10, classe a

4,79608 €

B1451110 U Parell de guants per a us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, dors de la
ma i maniguet de coto, folre interior i subjeccio elastica al canell

2,04945 €

B1452210 U Parell de guants de tacte per us general, amb palmell i dors de la ma pell flexible, dit index sense
costura exterior i subjeccio elastica al canell

5,71563 €

B1461122 U Parell de botes d'aigua de pvc de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de nilo rentable, amb
plantilles i puntera metal.liques, homologades segons mt-5, classe iii, grau a

11,67767 €

B1462241 U Parell de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al talo, llengueta de manxa, de
desprendiment rapid, amb plantilles i puntera metal.liques, homologades segons mt-5, classe i,
grau a

20,09183 €

B147U009 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat en 361) amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements
d'ajust, element dorsal per subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia (marcat
en 355) (une en 361:93, une en 362:93, une en 364:93+erratum 94, une en 365:93 i une en 355:93)

241,60687 €

B1481131 U Granota de treball, de poliester i de coto, amb butxaques exteriors 13,97954 €

B1487350 U Vestit impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons per a edificacio, de pvc soldat de 0,3 mm de
gruix

11,85196 €

B1488580 U Davantal per a soldador, de serratge 13,30641 €

B148C580 U Parell de maniguets de colze per a soldador, de serratge 3,57602 €

B148E700 U Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectores 26,42049 €

B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de d i 80x80 mm de pas
de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, per a 10 usos

0,11419 €

B15AX003 u Sirena acústica de marxa enrera 38,82538 €

B15AX020 u Cinturó portaeines 17,75991 €

B15BX007 u Pantalla aïllant per treballs en zones d'influència en línies elèctriques en tensió 81,49724 €

B44Z501A KG Acer a/42b, en perfils laminats serie ipn, ipe, heb, hea, hem, upn, treballat a taller i amb una capa
d'emprimacio antioxidant

0,72272 €

B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida
monocomponent

11,82792 €
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BBC1A000 M Cinta d'abalisament reflectora 4,35133 €

BBL1AHA2 U Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos 28,70434 €

BC1K1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 20,99335 €

BG422410 U Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb sensibilitat de 0,03 a 64,14440 €

BG422420 U Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb sensibilitat de 0,3 a 70,48868 €

BGD12220 U Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargaria, de 14,6 mm de
diametre, 300 micres

8,62452 €

BGW42000 U Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,25375 €

BGYD1000 U Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexio a terra 3,05915 €

BJA26320 U Acumulador electric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de potencia 750/1500 w,
tipus 2

181,02485 €

BM311611 U Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio incorporada i pintat 31,76349 €

BMY31000 U Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,21636 €

BQU15314 U Modul prefabricat de sanitaris, de 3,7x2,3x2,3 m de plafo d'acer lacat i aillament de poliureta de 35
mm de gruix revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lacio de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, instal.lacio electrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccio
diferencial, per a 4 usos

2.301,57585 €

BQU1A504 U Modul prefabricat de vestidors, de 8,2x2,5x2,3 m de plafo d'acer lacat i aillament de poliureta de 35
mm de gruix revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
ailament de fibra de vidre i tauler fenolic, instal.lacio electrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
proteccio diferencial, per a 4 usos

3.388,15165 €

BQU21001 U Cadira 21,03542 €

BQU22303 U Armari metal.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,40x0,50x1,80 m, per a 3 usos 23,87821 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3.5 m de llargària i 0.4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 25,77741 €

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

78,52223 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 114,61301 €

BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos 138,23278 €

BQU2GF00 U Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat 43,69358 €

BQUA1100 U Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i higiene en el
treball

96,62472 €

BQUA3100 U Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i higiene en el treball

64,02582 €

BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 17,33319 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D0B27100 KG Acer aeh 400 s (b 400 s) de limit elastic >=4100
kp/cm2 en barres corrugades, manipulat a taller i
elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 0,59479 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 H Ajudant de ferrallista 0,005 /R x 13,26794 = 0,06634

A0124000 H Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 14,94982 = 0,07475

Subtotal: 0,14109 0,14109

Materials

B0B27000 KG Acer aeh 400 s (b 400 s) de limit elastic >=4100
kp/cm2 en barres corrugades

1,050      x 0,42455 = 0,44578

B0A14200 KG Filferro recuit d'1,3 mm de d 0,010      x 0,79213 = 0,00792

Subtotal: 0,45370 0,45370

COST DIRECTE 0,59479

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,59479
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PARTIDES D'OBRA

P-1 H1411111 U Casc de seguretat per a us normal, de polietile, amb
un pes maxim de 400 g, homologat segons mt-1,
classe n i e-at

Rend.: 1,000 1,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1411111 U Casc de seguretat per a us normal, de polietile, amb
un pes maxim de 400 g, homologat segons mt-1,
classe n i e-at

1,000      x 1,76698 = 1,76698

Subtotal: 1,76698 1,76698

COST DIRECTE 1,76698
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,05301

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,81999

P-2 H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb
muntura universal homologada segons mt-16, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament
homologat segons mt-17, classe d

Rend.: 1,000 8,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb
muntura universal homologada segons mt-16, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament
homologat segons mt-17, classe d

1,000      x 8,61851 = 8,61851

Subtotal: 8,61851 8,61851

COST DIRECTE 8,61851
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,25856

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,87707

P-3 H1423230 U Ulleres tall oxiacet.,muntura acer/pvc,visor bs_en 175
1997

Rend.: 1,000 12,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1423230 U Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilenic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de pvc,
amb visors circulars de 50 mm de d foscos de color
din-5, homologats segons bs_en 175 1997

1,000      x 12,23060 = 12,23060

Subtotal: 12,23060 12,23060

COST DIRECTE 12,23060
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,36692

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,59752

P-4 H142AC60 U Pantalla facial per a soldadura electrica, amb marc
abatible de ma i suport de poliester reforçat amb fibre
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactinic semifosc amb proteccio din 12

Rend.: 1,000 7,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B142AC60 U Pantalla facial per a soldadura electrica, amb marc
abatible de ma i suport de poliester reforçat amb fibre
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactinic semifosc amb proteccio din 12

1,000      x 7,44654 = 7,44654
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 7,44654 7,44654

COST DIRECTE 7,44654
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,22340

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,66994

P-5 H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnes
i orelleres antisoroll, homologat segons mt-2, classe d

Rend.: 1,000 16,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnes
i orelleres antisoroll, homologat segons mt-2, classe d

1,000      x 16,29945 = 16,29945

Subtotal: 16,29945 16,29945

COST DIRECTE 16,29945
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,48898

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,78843

P-6 H1442012 U Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres,
de cautxu natural, amb quatre punts de fixacio de la
cinta elastica i valvula d'exhalacio, homologat segons
mt-7

Rend.: 1,000 8,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1442012 U Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres,
de cautxu natural, amb quatre punts de fixacio de la
cinta elastica i valvula d'exhalacio, homologat segons
mt-7

1,000      x 7,99346 = 7,99346

Subtotal: 7,99346 7,99346

COST DIRECTE 7,99346
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,23980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,23326

P-7 H144B104 U Filtre per a respirador amb un allotjament central per
a filtre contra pols, vapors, fums i particules toxiques
en ambient amb un minim del 16% d'oxigen,
homologat segons mt-10, classe a

Rend.: 1,000 4,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B144B104 U Filtre per a respirador amb un allotjament central per
a filtre contra pols, vapors, fums i particules toxiques
en ambient amb un minim del 16% d'oxigen,
homologat segons mt-10, classe a

1,000      x 4,79608 = 4,79608

Subtotal: 4,79608 4,79608
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 4,79608
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,14388

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,93996

P-8 H1451110 U Parell de guants per a us general, amb palmell,
artells, ungles i dits index i polze de pell, dors de la
ma i maniguet de coto, folre interior i subjeccio
elastica al canell

Rend.: 1,000 2,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1451110 U Parell de guants per a us general, amb palmell,
artells, ungles i dits index i polze de pell, dors de la
ma i maniguet de coto, folre interior i subjeccio
elastica al canell

1,000      x 2,04945 = 2,04945

Subtotal: 2,04945 2,04945

COST DIRECTE 2,04945
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,06148

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,11093

P-9 H1452210 U Parell de guants de tacte per us general, amb palmell
i dors de la ma pell flexible, dit index sense costura
exterior i subjeccio elastica al canell

Rend.: 1,000 5,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1452210 U Parell de guants de tacte per us general, amb palmell
i dors de la ma pell flexible, dit index sense costura
exterior i subjeccio elastica al canell

1,000      x 5,71563 = 5,71563

Subtotal: 5,71563 5,71563

COST DIRECTE 5,71563
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,17147

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,88710

P-10 H1461122 U Parell de botes d'aigua de pvc de mitja canya, amb
sola antilliscant i folrades de nilo rentable, amb
plantilles i puntera metal.liques, homologades segons
mt-5, classe iii, grau a

Rend.: 1,000 12,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1461122 U Parell de botes d'aigua de pvc de mitja canya, amb
sola antilliscant i folrades de nilo rentable, amb
plantilles i puntera metal.liques, homologades segons
mt-5, classe iii, grau a

1,000      x 11,67767 = 11,67767

Subtotal: 11,67767 11,67767

COST DIRECTE 11,67767
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,35033

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,02800
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P-11 H1462241 U Parell de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, sola antilliscant i antiestatica, falca
amortidora per al talo, llengueta de manxa, de
desprendiment rapid, amb plantilles i puntera
metal.liques, homologades segons mt-5, classe i,
grau a

Rend.: 1,000 20,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1462241 U Parell de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, sola antilliscant i antiestatica, falca
amortidora per al talo, llengueta de manxa, de
desprendiment rapid, amb plantilles i puntera
metal.liques, homologades segons mt-5, classe i,
grau a

1,000      x 20,09183 = 20,09183

Subtotal: 20,09183 20,09183

COST DIRECTE 20,09183
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,60275

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,69458

P-12 H147U009 U Sistema anticaiguda composat per un arnès
anticaiguda (marcat en 361) amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal per subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de
tipus absorbent d'energia (marcat en 355) (une en
361:93, une en 362:93, une en 364:93+erratum 94,
une en 365:93 i une en 355:93)

Rend.: 1,000 248,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B147U009 u Sistema anticaiguda composat per un arnès
anticaiguda (marcat en 361) amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal per subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de
tipus absorbent d'energia (marcat en 355) (une en
361:93, une en 362:93, une en 364:93+erratum 94,
une en 365:93 i une en 355:93)

1,000      x 241,60687 = 241,60687

Subtotal: 241,60687 241,60687

COST DIRECTE 241,60687
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 7,24821

COST EXECUCIÓ MATERIAL 248,85508

P-13 H1481131 U Granota de treball, de poliester i de coto, amb
butxaques exteriors

Rend.: 1,000 14,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1481131 U Granota de treball, de poliester i de coto, amb
butxaques exteriors

1,000      x 13,97954 = 13,97954
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Subtotal: 13,97954 13,97954

COST DIRECTE 13,97954
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,41939

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,39893

P-14 H1487350 U Vestit impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons
per a edificacio, de pvc soldat de 0,3 mm de gruix

Rend.: 1,000 12,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1487350 U Vestit impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons
per a edificacio, de pvc soldat de 0,3 mm de gruix

1,000      x 11,85196 = 11,85196

Subtotal: 11,85196 11,85196

COST DIRECTE 11,85196
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,35556

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,20752

P-15 H1488580 U Davantal per a soldador, de serratge Rend.: 1,000 13,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1488580 U Davantal per a soldador, de serratge 1,000      x 13,30641 = 13,30641

Subtotal: 13,30641 13,30641

COST DIRECTE 13,30641
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,39919

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,70560

P-16 H148C580 U Parell de maniguets de colze per a soldador, de
serratge

Rend.: 1,000 3,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B148C580 U Parell de maniguets de colze per a soldador, de
serratge

1,000      x 3,57602 = 3,57602

Subtotal: 3,57602 3,57602

COST DIRECTE 3,57602
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,10728

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,68330

P-17 H148E700 U Parell de polaines per a senyalista, amb tires
reflectores

Rend.: 1,000 27,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B148E700 U Parell de polaines per a senyalista, amb tires
reflectores

1,000      x 26,42049 = 26,42049

Subtotal: 26,42049 26,42049
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COST DIRECTE 26,42049
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,79261

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,21310

P-18 H15141J1 M2 Protecció col.lectiva vertical de d'obertures amb xarxa
per a proteccions superficials contra caigudes de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta
de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de d nuada a la
xarxa, fixada amb fleix i claus d'impacte i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 10,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,350 /R x 12,52046 = 4,38216

A0121000 H Oficial 1a 0,350 /R x 14,94982 = 5,23244

Subtotal: 9,61460 9,61460

Materials

B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de d i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de d nuada a la xarxa, per a 10 usos

1,200      x 0,11419 = 0,13703

B0DZ4000 m Fleix 0,100      x 0,15025 = 0,01503

B0A30B00 cu Claus d'impacte d'acer 0,020      x 12,71742 = 0,25435

Subtotal: 0,40641 0,40641

COST DIRECTE 10,02101
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,30063

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,32164

P-19 H153A9F1 U Topall per a descarrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplaria amb taulo de fusta i perfils ipn 100
clavats al terreny i amb el desmuntatge inclos

Rend.: 1,000 17,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,150 /R x 12,52046 = 1,87807

A0121000 H Oficial 1a 0,150 /R x 14,94982 = 2,24247

Subtotal: 4,12054 4,12054

Materials

B44Z501A KG Acer a/42b, en perfils laminats serie ipn, ipe, heb,
hea, hem, upn, treballat a taller i amb una capa
d'emprimacio antioxidant

12,500      x 0,72272 = 9,03400

B0D21030 M Taulo de fusta de pi per a 10 usos 12,000      x 0,34618 = 4,15416

Subtotal: 13,18816 13,18816

COST DIRECTE 17,30870
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,51926

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,82796
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P-20 H15AX003 U Senyal acústica de marxa enrera Rend.: 1,000 39,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B15AX003 u Sirena acústica de marxa enrera 1,000      x 38,82538 = 38,82538

Subtotal: 38,82538 38,82538

COST DIRECTE 38,82538
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,16476

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,99014

P-21 H15AX020 U Cinturó portaeines Rend.: 1,000 18,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B15AX020 u Cinturó portaeines 1,000      x 17,75991 = 17,75991

Subtotal: 17,75991 17,75991

COST DIRECTE 17,75991
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,53280

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,29271

P-22 H15BX007 U Pantalla aïllant per treballs en zones d'influència en
línies elèctriques en tensió

Rend.: 1,000 83,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B15BX007 u Pantalla aïllant per treballs en zones d'influència en
línies elèctriques en tensió

1,000      x 81,49724 = 81,49724

Subtotal: 81,49724 81,49724

COST DIRECTE 81,49724
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,44492

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,94216

P-23 H15ZU001 H Brigada de seguretat per fer el manteniment i
reposició de les proteccions

Rend.: 1,000 28,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 1,000 /R x 12,52046 = 12,52046

A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 14,94982 = 14,94982

Subtotal: 27,47028 27,47028

COST DIRECTE 27,47028
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,82411

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,29439

P-24 H15ZU011 H Senyaler Rend.: 1,000 12,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 1,000 /R x 12,52046 = 12,52046
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Subtotal: 12,52046 12,52046

COST DIRECTE 12,52046
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,37561

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,89607

P-25 HBB10001 U Globus de llum vermella per a senyalitzacio Rend.: 1,000 2,76 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-26 HBB21201 U Placa reflectora quadrada de 60 cm de costat, per a
senyals de transit, fixada i amb el desmuntatge inclos

Rend.: 1,000 42,46 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 1,000 /R x 12,52046 = 12,52046

Subtotal: 12,52046 12,52046

Materials

BBL1AHA2 U Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura
reflectora, per a 2 usos

1,000      x 28,70434 = 28,70434

Subtotal: 28,70434 28,70434

COST DIRECTE 41,22480
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,23674

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,46154

P-27 HBB21202 U Rètol indicatiu de risc, col·locat Rend.: 1,000 6,91 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-28 HBB21203 U Jalo de senyalitzacio, inclosa col·locacio Rend.: 1,000 9,41 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-29 HBC1A081 M Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5
m i amb el desmuntatge inclos

Rend.: 1,000 5,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,065 /R x 12,52046 = 0,81383

Subtotal: 0,81383 0,81383

Materials

D0B27100 KG Acer aeh 400 s (b 400 s) de limit elastic >=4100
kp/cm2 en barres corrugades, manipulat a taller i
elaborat a l'obra

0,120      x 0,59479 = 0,07137

BBC1A000 M Cinta d'abalisament reflectora 1,000      x 4,35133 = 4,35133

Subtotal: 4,42270 4,42270

COST DIRECTE 5,23653
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,15710

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,39363

P-30 HBC1B010 M Cordo reflectant de senyalitzacio Rend.: 1,000 1,14 €

______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

P-31 HG42241B U Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal,
tetrapolar, amb sensibilitat de 0,03 a, fixat a pressio i
amb el desmuntatge inclos

Rend.: 1,000 78,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H Ajudant d'electricista 0,220 /R x 13,21025 = 2,90626

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,550 /R x 15,39793 = 8,46886

Subtotal: 11,37512 11,37512

Materials

BGW42000 U Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,25375 = 0,25375

BG422410 U Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal,
tetrapolar, amb sensibilitat de 0,03 a

1,000      x 64,14440 = 64,14440

Subtotal: 64,39815 64,39815

COST DIRECTE 75,77327
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,27320

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,04647

P-32 HG42242B U Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal,
tetrapolar, amb sensibilitat de 0,3 a, fixat a pressio i
amb el desmuntatge inclos

Rend.: 1,000 84,58 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H Ajudant d'electricista 0,220 /R x 13,21025 = 2,90626

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,550 /R x 15,39793 = 8,46886

Subtotal: 11,37512 11,37512

Materials

BGW42000 U Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,25375 = 0,25375

BG422420 U Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal,
tetrapolar, amb sensibilitat de 0,3 a

1,000      x 70,48868 = 70,48868

Subtotal: 70,74243 70,74243

COST DIRECTE 82,11755
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,46353

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,58108

P-33 HGD11001 U Instal·lació de posta a terra formada per cable de
coure i electrode connectat a terra.

Rend.: 1,000 324,55 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-34 HGD1222E U Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargaria, de 14,6 mm de
diametre, 300 micres, clavada a terra i amb el
desmuntatge inclos

Rend.: 1,000 18,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,233 /R x 15,39793 = 3,58772

A013H000 H Ajudant d'electricista 0,233 /R x 13,21025 = 3,07799
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 6,66571 6,66571

Materials

BGYD1000 U Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexio a terra

1,000      x 3,05915 = 3,05915

BGD12220 U Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargaria, de 14,6 mm de
diametre, 300 micres

1,000      x 8,62452 = 8,62452

Subtotal: 11,68367 11,68367

COST DIRECTE 18,34938
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,55048

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,89986

P-35 HGG10001 U Equip d'enllumenat d'emergencia connectat a la xarxa Rend.: 1,000 39,07 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-36 HJA26321 U Acumulador electric de 100 l de capacitat, amb
cubeta d'acer esmaltat, de potencia 750/1500 w, tipus
2, col.locat en posicio vertical amb fixacions murals,
connectat i amb el desmuntatge inclos

Rend.: 1,000 213,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 H Ajudant de lampista 0,340 /R x 13,24985 = 4,50495

A012J000 H Oficial 1a lampista 1,400 /R x 15,44415 = 21,62181

Subtotal: 26,12676 26,12676

Materials

BJA26320 U Acumulador electric de 100 l de capacitat, amb
cubeta d'acer esmaltat, de potencia 750/1500 w, tipus
2

1,000      x 181,02485 = 181,02485

B0A61600 U Tac de nilo de 6 a 8 mm de d, com a maxim, amb vis 4,000      x 0,12195 = 0,48780

Subtotal: 181,51265 181,51265

COST DIRECTE 207,63941
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6,22918

COST EXECUCIÓ MATERIAL 213,86859

P-37 HM31161J U Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb
pressio incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclos

Rend.: 1,000 38,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H Ajudant de muntador 0,200 /R x 13,26794 = 2,65359

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,200 /R x 15,44415 = 3,08883

Subtotal: 5,74242 5,74242

Materials

BMY31000 U Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,21636 = 0,21636

BM311611 U Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb
pressio incorporada i pintat

1,000      x 31,76349 = 31,76349

Subtotal: 31,97985 31,97985
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 37,72227
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,13167

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,85394

P-38 HQU15312 U Mes de lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris, de
3,7x2,3x2,3 m de plafo d'acer lacat i aillament de
poliureta de 35 mm de gruix revestiment de parets
amb tauler fenolic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lacio de lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, instal.lacio electrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i proteccio
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclos

Rend.: 1,000 132,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,300 /R x 12,52046 = 3,75614

Subtotal: 3,75614 3,75614

Maquinària

C1503000 H Camio grua 0,300 /R x 31,38233 = 9,41470

Subtotal: 9,41470 9,41470

Materials

BQU15314 U Modul prefabricat de sanitaris, de 3,7x2,3x2,3 m de
plafo d'acer lacat i aillament de poliureta de 35 mm de
gruix revestiment de parets amb tauler fenolic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lacio de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, instal.lacio electrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i proteccio diferencial, per a
4 usos

0,050      x 2.301,57585 = 115,07879

Subtotal: 115,07879 115,07879

COST DIRECTE 128,24963
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,84749

COST EXECUCIÓ MATERIAL 132,09712

P-39 HQU1A502 U Mes de lloguer de mòdul prefabricat de vestidors, de
8,2x2,5x2,3 m de plafo d'acer lacat i aillament de
poliureta de 35 mm de gruix revestiment de parets
amb tauler fenolic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aillament de fibra de vidre i tauler
fenolic, instal.lacio electrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i proteccio diferencial, col.locat i
amb el desmuntatge inclos

Rend.: 1,000 153,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,300 /R x 12,52046 = 3,75614

Subtotal: 3,75614 3,75614

Maquinària

C1503000 H Camio grua 0,300 /R x 31,38233 = 9,41470

Subtotal: 9,41470 9,41470
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PARTIDES D'OBRA

Materials

BQU1A504 U Modul prefabricat de vestidors, de 8,2x2,5x2,3 m de
plafo d'acer lacat i aillament de poliureta de 35 mm de
gruix revestiment de parets amb tauler fenolic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb ailament
de fibra de vidre i tauler fenolic, instal.lacio electrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i proteccio
diferencial, per a 4 usos

0,040      x 3.388,15165 = 135,52607

Subtotal: 135,52607 135,52607

COST DIRECTE 148,69691
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,46091

COST EXECUCIÓ MATERIAL 153,15782

P-40 HQU20001 U Radiador infrarrojos 1000 w Rend.: 1,000 29,75 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-41 HQU20005 U Cadira Rend.: 1,000 21,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQU21001 U Cadira 1,000      x 21,03542 = 21,03542

Subtotal: 21,03542 21,03542

COST DIRECTE 21,03542
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,63106

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,66648

P-42 HQU21301 M2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat
adherit sobre tauler de fusta

Rend.: 1,000 39,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 1,000 /R x 15,63232 = 15,63232

Subtotal: 15,63232 15,63232

Materials

BC1K1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 1,000      x 20,99335 = 20,99335

B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà de polimerització ràpida
monocomponent

0,105      x 11,82792 = 1,24193

Subtotal: 22,23528 22,23528

COST DIRECTE 37,86760
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,13603

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,00363

P-43 HQU22301 U Armari metal.lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,40x0,50x1,80 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclos

Rend.: 1,000 27,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,250 /R x 12,52046 = 3,13012
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 3,13012 3,13012

Materials

BQU22303 U Armari metal.lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,40x0,50x1,80 m, per a 3 usos

1,000      x 23,87821 = 23,87821

Subtotal: 23,87821 23,87821

COST DIRECTE 27,00833
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,81025

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,81858

P-44 HQU25701 U Banc de fusta, de 3.5 m de llargària i 0.4 m
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 28,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,150 /R x 12,52046 = 1,87807

Subtotal: 1,87807 1,87807

Materials

BQU25700 u Banc de fusta de 3.5 m de llargària i 0.4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones

1,000      x 25,77741 = 25,77741

Subtotal: 25,77741 25,77741

COST DIRECTE 27,65548
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,82966

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,48514

P-45 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 85,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,350 /R x 12,52046 = 4,38216

Subtotal: 4,38216 4,38216

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

1,000      x 78,52223 = 78,52223

Subtotal: 78,52223 78,52223

COST DIRECTE 82,90439
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,48713

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,39152

P-46 HQU2AF02 U Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 122,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,350 /R x 12,52046 = 4,38216
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 4,38216 4,38216

Materials

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 1,000      x 114,61301 = 114,61301

Subtotal: 114,61301 114,61301

COST DIRECTE 118,99517
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,56986

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,56503

P-47 HQU2D102 U Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 144,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,150 /R x 12,52046 = 1,87807

Subtotal: 1,87807 1,87807

Materials

BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
per a 2 usos

1,000      x 138,23278 = 138,23278

Subtotal: 138,23278 138,23278

COST DIRECTE 140,11085
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,20333

COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,31418

P-48 HQU2GF01 U Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclos

Rend.: 1,000 46,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,100 /R x 12,52046 = 1,25205

Subtotal: 1,25205 1,25205

Materials

BQU2GF00 U Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat

1,000      x 43,69358 = 43,69358

Subtotal: 43,69358 43,69358

COST DIRECTE 44,94563
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,34837

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,29400

P-49 HQU30002 U Escomesa enllumenat vestidors Rend.: 1,000 60,10 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-50 HQUACCJ0 U Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm Rend.: 1,000 17,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 1,000      x 17,33319 = 17,33319

Subtotal: 17,33319 17,33319
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COST DIRECTE 17,33319
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,52000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,85319

P-51 HQUZM000 H Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal·lacions.

Rend.: 1,000 12,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 1,000 /R x 12,52046 = 12,52046

Subtotal: 12,52046 12,52046

COST DIRECTE 12,52046
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,37561

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,89607

P-52 HY1B0001 U Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i higiene en el treball

Rend.: 1,000 99,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQUA1100 U Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i higiene en el treball

1,000      x 96,62472 = 96,62472

Subtotal: 96,62472 96,62472

COST DIRECTE 96,62472
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,89874

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,52346

P-53 HY1B0003 U Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i higiene en el treball

Rend.: 1,000 65,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQUA3100 U Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i higiene en el treball

1,000      x 64,02582 = 64,02582

Subtotal: 64,02582 64,02582

COST DIRECTE 64,02582
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,92077

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,94659

P-54 HY1C0001 H Auxiliar tecnic sanitari Rend.: 1,000 19,23 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-55 HY1C0003 U Reconeixement medic obligatori Rend.: 1,000 18,03 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-56 HZ110001 H Formacio de seguretat i salut en el treball Rend.: 1,000 12,05 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-57 HZ110003 U Curset primers auxilis Rend.: 1,000 2.404,33 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-58 HZ210001 U Reunio mensual del comite de seguretat i salut en el
treball

Rend.: 1,000 30,05 €

______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES ALÇADES

XSS1PA10 PA Partida alçada per a la realització d'escomesa d'aigua
i energia elèctrica per als mòduls prefabricats

Rend.: 1,000 329,63 €

______________________________________________________________________________________________________________
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Pressupost de Seguretat i Salut P.R. carrer Indústria, Canovelles.

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut P.R. del carrer Indústria

CAPITOL 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H1411111 U Casc de seguretat per a us normal, de polietile, amb un pes maxim de
400 g, homologat segons mt-1, classe n i e-at (P - 1)

1,82 5,000 9,10

2 H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal
homologada segons mt-16, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament homologat segons mt-17, classe d (P - 2)

8,88 5,000 44,40

3 H1442012 U Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxu
natural, amb quatre punts de fixacio de la cinta elastica i valvula
d'exhalacio, homologat segons mt-7 (P - 6)

8,23 5,000 41,15

4 H144B104 U Filtre per a respirador amb un allotjament central per a filtre contra
pols, vapors, fums i particules toxiques en ambient amb un minim del
16% d'oxigen, homologat segons mt-10, classe a
(P - 7)

4,94 5,000 24,70

5 H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnes i orelleres
antisoroll, homologat segons mt-2, classe d
(P - 5)

16,79 5,000 83,95

6 H1451110 U Parell de guants per a us general, amb palmell, artells, ungles i dits
index i polze de pell, dors de la ma i maniguet de coto, folre interior i
subjeccio elastica al canell (P - 8)

2,11 5,000 10,55

7 H1452210 U Parell de guants de tacte per us general, amb palmell i dors de la ma
pell flexible, dit index sense costura exterior i subjeccio elastica al
canell (P - 9)

5,89 5,000 29,45

8 H1462241 U Parell de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestatica,
falca amortidora per al talo, llengueta de manxa, de desprendiment
rapid, amb plantilles i puntera metal.liques, homologades segons mt-5,
classe i, grau a (P - 11)

20,69 5,000 103,45

9 H1461122 U Parell de botes d'aigua de pvc de mitja canya, amb sola antilliscant i
folrades de nilo rentable, amb plantilles i puntera metal.liques,
homologades segons mt-5, classe iii, grau a (P - 10)

12,03 5,000 60,15

10 H1481131 U Granota de treball, de poliester i de coto, amb butxaques exteriors (P -
13)

14,40 5,000 72,00

11 H1487350 U Vestit impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons per a edificacio,
de pvc soldat de 0,3 mm de gruix (P - 14)

12,21 5,000 61,05

12 H1488580 U Davantal per a soldador, de serratge (P - 15) 13,71 2,000 27,42

13 H148C580 U Parell de maniguets de colze per a soldador, de serratge (P - 16) 3,68 2,000 7,36

14 H148E700 U Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectores (P - 17) 27,21 2,000 54,42

15 H1423230 U Ulleres tall oxiacet.,muntura acer/pvc,visor bs_en 175 1997 (P - 3) 12,60 2,000 25,20

16 H142AC60 U Pantalla facial per a soldadura electrica, amb marc abatible de ma i
suport de poliester reforçat amb fibre de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactinic semifosc amb proteccio din 12 (P - 4)

7,67 2,000 15,34

17 H147U009 U Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat en
361) amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal per subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de
tipus absorbent d'energia (marcat en 355) (une en 361:93, une en
362:93, une en 364:93+erratum 94, une en 365:93 i une en 355:93) (P
- 12)

248,86 5,000 1.244,30

TOTAL CAPITOL 01.01 1.913,99

Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut P.R. del carrer Indústria

CAPITOL 02 PROTECCIONS COL·LECTIVES

euros



Pressupost de Seguretat i Salut P.R. carrer Indústria, Canovelles.

PRESSUPOST Pàg.: 2

1 HBB10001 U Globus de llum vermella per a senyalitzacio (P - 25) 2,76 30,000 82,80

2 HBB21202 U Rètol indicatiu de risc, col·locat (P - 27) 6,91 3,000 20,73

3 HBC1B010 M Cordo reflectant de senyalitzacio (P - 30) 1,14 200,000 228,00

4 HBB21201 U Placa reflectora quadrada de 60 cm de costat, per a senyals de transit,
fixada i amb el desmuntatge inclos (P - 26)

42,46 2,000 84,92

5 HBC1A081 M Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclos (P - 29)

5,39 96,179 518,40

6 HBB21203 U Jalo de senyalitzacio, inclosa col·locacio (P - 28) 9,41 3,000 28,23

7 H153A9F1 U Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplaria
amb taulo de fusta i perfils ipn 100 clavats al terreny i amb el
desmuntatge inclos (P - 19)

17,83 3,000 53,49

8 H15ZU001 H Brigada de seguretat per fer el manteniment i reposició de les
proteccions (P - 23)

28,29 20,000 565,80

9 H15AX020 U Cinturó portaeines (P - 21) 18,29 5,000 91,45

10 H15AX003 U Senyal acústica de marxa enrera (P - 20) 39,99 3,000 119,97

11 H15BX007 U Pantalla aïllant per treballs en zones d'influència en línies elèctriques
en tensió (P - 22)

83,94 3,000 251,82

12 H15ZU011 H Senyaler (P - 24) 12,90 20,000 258,00

13 H15141J1 M2 Protecció col.lectiva vertical de d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa,
fixada amb fleix i claus d'impacte i amb el desmuntatge inclòs (P - 18)

10,32 20,000 206,40

TOTAL CAPITOL 01.02 2.510,01

Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut P.R. del carrer Indústria

CAPITOL 03 EXTINCIÓ D'INCENDIS

1 HM31161J U Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclos (P - 37)

38,85 3,000 116,55

TOTAL CAPITOL 01.03 116,55

Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut P.R. del carrer Indústria

CAPITOL 04 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1 HGD1222E U Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm
de llargaria, de 14,6 mm de diametre, 300 micres, clavada a terra i
amb el desmuntatge inclos (P - 34)

18,90 1,000 18,90

2 HGG10001 U Equip d'enllumenat d'emergencia connectat a la xarxa (P - 35) 39,07 1,000 39,07

3 HGD11001 U Instal·lació de posta a terra formada per cable de coure i electrode
connectat a terra. (P - 33)

324,55 1,000 324,55

4 HG42242B U Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb
sensibilitat de 0,3 a, fixat a pressio i amb el desmuntatge inclos (P - 32)

84,58 1,000 84,58

5 HG42241B U Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb
sensibilitat de 0,03 a, fixat a pressio i amb el desmuntatge inclos (P -
31)

78,05 1,000 78,05

euros



Pressupost de Seguretat i Salut P.R. carrer Indústria, Canovelles.

PRESSUPOST Pàg.: 3

TOTAL CAPITOL 01.04 545,15

Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut P.R. del carrer Indústria

CAPITOL 05 INSTAL·LACIÓ D'HIGIENE I BENESTAR

1 HQU15312 U Mes de lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris, de 3,7x2,3x2,3 m de
plafo d'acer lacat i aillament de poliureta de 35 mm de gruix
revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lacio de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,
instal.lacio electrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccio
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclos (P - 38)

132,10 2,000 264,20

2 HQU20001 U Radiador infrarrojos 1000 w (P - 40) 29,75 2,000 59,50

3 HQU2GF01 U Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclos (P - 48)

46,29 2,000 92,58

4 HQU1A502 U Mes de lloguer de mòdul prefabricat de vestidors, de 8,2x2,5x2,3 m de
plafo d'acer lacat i aillament de poliureta de 35 mm de gruix
revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aillament de fibra de vidre i tauler fenolic, instal.lacio
electrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccio diferencial,
col.locat i amb el desmuntatge inclos (P - 39)

153,16 2,000 306,32

5 HQU22301 U Armari metal.lic individual amb doble compartiment interior, de
0,40x0,50x1,80 m, col.locat i amb el desmuntatge inclos (P - 43)

27,82 5,000 139,10

6 HQU30002 U Escomesa enllumenat vestidors (P - 49) 60,10 2,000 120,20

7 HQU20005 U Cadira (P - 41) 21,67 5,000 108,35

8 HJA26321 U Acumulador electric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat,
de potencia 750/1500 w, tipus 2, col.locat en posicio vertical amb
fixacions murals, connectat i amb el desmuntatge inclos (P - 36)

213,87 1,000 213,87

9 XSS1PA10 PA Partida alçada per a la realització d'escomesa d'aigua i energia
elèctrica per als mòduls prefabricats (P - 0)

329,63 1,000 329,63

10 HQU27902 U Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3.5 m de llargària i 0.8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 45)

85,39 1,000 85,39

11 HQU2AF02 U Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)

122,57 1,000 122,57

12 HQU25701 U Banc de fusta, de 3.5 m de llargària i 0.4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

28,49 2,000 56,98

13 HQU2D102 U Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 47)

144,31 1,000 144,31

14 HQU21301 M2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler
de fusta (P - 42)

39,00 1,000 39,00

15 HQUZM000 H Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions. (P - 51) 12,90 15,000 193,50

TOTAL CAPITOL 01.05 2.275,50

Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut P.R. del carrer Indústria

CAPITOL 06 INSTAL·LACIONS MÈDIQUES

1 HY1B0001 U Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i higiene en el treball (P - 52)

99,52 2,000 199,04

2 HY1B0003 U Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i higiene en el treball (P -
53)

65,95 2,000 131,90

euros



Pressupost de Seguretat i Salut P.R. carrer Indústria, Canovelles.

PRESSUPOST Pàg.: 4

3 HY1C0001 H Auxiliar tecnic sanitari (P - 54) 19,23 5,000 96,15

4 HY1C0003 U Reconeixement medic obligatori (P - 55) 18,03 5,000 90,15

5 HQUACCJ0 U Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 50) 17,85 2,000 35,70

TOTAL CAPITOL 01.06 552,94

Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut P.R. del carrer Indústria

CAPITOL 07 FORMACIÓ I REUNIONS

1 HZ110001 H Formacio de seguretat i salut en el treball (P - 56) 12,05 50,000 602,50

2 HZ110003 U Curset primers auxilis (P - 57) 2.404,33 4,000 9.617,32

3 HZ210001 U Reunio mensual del comite de seguretat i salut en el treball (P - 58) 30,05 5,000 150,25

TOTAL CAPITOL 01.07 10.370,07

euros
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4.6. Resum del pressupost 

 



Pressupost de Seguretat i Salut P.R. carrer Indústria, Canovelles.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPITOL Import

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

CAPITOL 01.01 PROTECCIONS INDIVIDUALS 1.913,99

CAPITOL 01.02 PROTECCIONS COL·LECTIVES 2.510,01

CAPITOL 01.03 EXTINCIÓ D'INCENDIS 116,55

CAPITOL 01.04 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 545,15

CAPITOL 01.05 INSTAL·LACIÓ D'HIGIENE I BENESTAR 2.275,50

CAPITOL 01.06 INSTAL·LACIONS MÈDIQUES 552,94

CAPITOL 01.07 FORMACIÓ I REUNIONS 10.370,07

Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut P.R. del carrer Indústria 18.284,21

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
18.284,21

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

NIVELL 1: Obra Import

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

Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut P.R. del carrer Indústria 18.284,21

18.284,21

euros
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1. INTRODUCCIÓ 
 
A l’hora d’avaluar un estudi d’impacte ambiental no només es té en compte la flora i la fauna 
existent, sinó que hi ha tot un seguit de mesures preventives i correctores tant en fase de 
construcció com a posteriori, durant la fase d’explotació de la infraestructura. 
Així doncs, en el cas del present projecte, s’han d’avaluar aquestes mesures i aplicar-les per 
tal de minimitzar l’impacte ambiental associat a les obres per portar a terme la remodelació i 
millora del carrer. 
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2. PROPOSTA DE MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES 
 
A continuació s’exposen les mesures preventives i correctores a aplicar per tal de minimitzar 
l’impacte ambiental derivat, estructurades a partir dels diversos medis afectats. 
 
2.1. Medi atmosfèric 
 
Entre els impactes possibles, l’augment de la concentració de partícules de pols és 
considerat el més important durant la fase de construcció. Durant la fase d’explotació de la 
infraestructura es podria produir un augment d’emissió de gasos de combustió degut a 
l’augment de trànsit rodat que experimentarà el traçat degut a la seva millora, i sent una de 
les rutes per accedir al polígon industrial de Can Castells. 
 
Entre les mesures per prevenir i minimitzar els impactes durant la fase de construcció s’han 
de destacar les següents: 
 

• Reg periòdic de les zones de circulació no asfaltades i de les zones de major emissió 
de pols com per exemple les zones on s’efectuïn moviments de terres. La freqüència 
d’aquesta mesura dependrà de les condicions climàtiques i de la fase d’obres, 
havent-la d’incrementar previsiblement en època de sequera i durant la fase de 
moviments de terres. 
 

• Controlar visualment la quantitat de pols a l’atmosfera. Si es detecta una elevada 
concentració de partícules en suspensió s’adoptaran les mesures oportunes: aturada 
de les activitats generadores de pols, reg de la zona problemàtica, etc. Si mitjançant 
inspecció visual s’observa quantitats ostensibles de pols acumulada a la vegetació 
existent a les rodalies de la zona d’obres, es netejarà la superfície foliar de la 
vegetació afectada mitjançant reg amb aigua. 

 
• Realitzar les unitats d’obra més problemàtiques en horaris de menor incidència sobre 

la població afectada. 
 

• Utilització de veles als vehicles que transportin material polsós o bé mitjançant la 
humectació del mateix. 

 
• Minimització de les emissions de pols de les zones d’emmagatzematge de material, 

mitjançant veles si fos necessari. 
 

• Bona senyalització dels límits de l’obra, per tal de que no és produeixi trànsit de 
vehicles fora de les àrees estrictament necessàries. 

 
• Retirada dels llits de pols i neteja de les calçades de l’entorn d’actuació utilitzades pel 

trànsit de vehicles d’obra. 
 

• Pel control de les emissions de gasos i partícules contaminants procedents dels 
motors de combustió interna de les màquines mòbils no de carretera s’aplicarà la 
normativa vigent al respecte, la directiva 97/68/CE del Parlament Europeu i del 
Consell (16 de desembre de 1997). Aquestes mesures es refereixen al control de les 
emissions de NO2 i hidrocarburs HC. Per evitar la formació d’ozó troposfèric, O3, i les 
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conseqüents repercussions sobre la salut i el medi ambient, i la reducció de NO2 i HC 
per evitar els danys causats al medi ambient per acidificació. 

 
• Controlar que la maquinària i vehicles usats en l’obra han superat favorablement les 

inspeccions tècniques exigides (ITV). La maquinària que no compleixi les condicions 
requerides, serà retirada i substituïda per una altra de les mateixes característiques 
però amb certificats vigents. 

 
2.2. Medi acústic 
 
2.2.1. Fase de construcció 
 

Durant la fase de construcció es proposen les següents mesures per a disminuir l’impacte 
acústic. 
 

• Delimitar les activitats productives de més soroll, a les hores de major activitat 
humana, sempre en horari diürn i laboral. 
 

• Revisions periòdiques i posada apunt de la maquinària. Es realitzarà un control inicial 
dels nivells d’emissió acústica de la maquinària mitjançant la identificació del tipus de 
maquinària i el camp acústic que origina en condicions normals de treball. Si es 
detectés que una determinada unitat sobrepassa els nivells acústics admissibles, es 
proposarà la seva substitució per una altra del mateix model però en bones 
condicions en el cas que la unitat presentés comportament anormal, o bé per un altre 
model que generi menor emissió de sorolls. S’instal·laran silenciadors a les màquines 
que ho precisin. 

 
• Sempre, i en igualtat de condicions i eficàcia, s’utilitzarà la maquinària i els processos 

més silenciosos. 
 

• Delimitar la velocitat a 20 km/h a la zona d’obres. 
 
2.2.2. Fase d’explotació 
 
No es preveu l’aplicació de mesures correctores. 
 
 
2.3. Medi socioeconòmic 
 
2.3.1. Infraestructures de l’entorn humà 
 

Donar continuïtat als carrers que resten interceptats a banda i banda de la zona a remodelar 
segons el present projecte, per tal de permetre l’accés als veïns a les finques particulars 
durant la fase d’execució de l’obra, i als comerciants de la zona afectada. 
 
Reposició de les línies de servei afectades. 
 
Evitar que la maquinària embruti excessivament els carrers i carreteres de l’entorn de l’obra. 
 
Realitzar una neteja periòdica dels vehicles, sobretot de les rodes. 
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3. DECÀLEG DE BONES PRÀCTIQUES MEDIAMBIENTALS 
 
 

• Senyalitzar els límits de l’obra i, utilitzar les vies d’accés i rutes internes definides. 
 

• Efectuar la neteja de les cubes de formigó a la pròpia planta de formigó. 
 

• Controlar que la maquinària i vehicles tenen la ITV vigent. Revisar periòdicament i 
posar a punt la maquinària. 
 

• Suspendre les operacions de desmantellament i de moviment de maquinària en dies 
de pluja intensa. 
 

• Minimitzar el trànsit de maquinària pesant a la zona. 
 

• Delimitar la velocitat a 20km/h. 
 

• Respectar la normativa de seguretat viària. 
 

• Realitzar les units d’obra més problemàtiques en horaris de menor incidència sobre 
la població afectada. 
 

• Prohibir l’abocament de runes i altres residus a zones no autoritzades per al seu 
tractament i reciclatge. 
 

• No malmetre les infraestructures ja existents. 
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1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
 
A l’inici de les obres es realitzarà un pla detallat del control de qualitat adaptat a la normativa 
vigent. 
 
El cost del control de qualitat es preveu que sigui inferior a 1% del pressupost d’execució 
material. El cost serà íntegrament a càrrec del contractista adjudicatari. En cas d’haver-hi 
variacions sobre aquest pressupost, l’import anirà a càrrec del Promotor. Així mateix, si no 
es gasta la totalitat de 1% previst, es descomptarà la diferència de l’última certificació. 
 
La D.O. sol·licitarà dels laboratoris homologats els pressupostos segons el pla, i escollirà el 
que sigui més adequat per a les condicions de l’obra. 
 
El laboratori encarregat del control d’obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia 
sol·licitud de la D.O. de les obres, d’acord amb el següent esquema de funcionament: 
 

• A criteris de la D.O. es podrà ampliar o reduir el nombre de controls, que s’abonaran 
sempre a partir dels preus unitaris. 

• Els resultats dels assaigs es comunicaran simultàniament a la D.O. i al Contractista. 
En cas de resultar negatius s’entregarà la comunicació telefònicament, amb la fi de 
prendre les mesures necessàries amb urgència. 

• La D.O. podrà exigir dels materials que li sembli oportú, el corresponent certificat 
d’un gabinet que tingui autorització per expedir aquests tipus de certificats. 
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2. UNITATS ASSAJADES 
 
El Pla de Control de Qualitat preveu diferents assaigs sobre les unitats d’obra. Les unitats 
més rellevants són: 
 
2.1. Mescles bituminoses 
 

Els principals assajos són: 
 

• Granulometria àrids a l’entrada del mesclador 
• Contingut d’alleugerant per centrifugat 
• Equivalent Arena (E.A.) de la mescla d’àrids (NLT 113) 
• Assaig Marshall 
• Penetració de lligant 
• Extracció de testimonis 
• Densitat “in situ” 

  
 

2.2. Vorades i rigoles 
 

Els principals assajos són: 
 

• Resistència del formigó per elements prefabricats 
• Desgast per fregament d’elements prefabricats 
• Assaig de resistència a l’intemperie 

  
  

2.3. Bases i Subbases Tot-u 
 

Els principals assajos són: 
 

• Granulometria (NLT 105) 
• Límits d’Atterberg (NLT 105 i 106) 
• Assaig de Los Angeles (NLT 149) 
• Densitat “in situ” contingut d’humitat (NLT 109, 110, 102 i 103) 
• Índex CBR (NLT 111) 
• Assaig de compactació de Proctor Modificat, PM (NLT 108/91) 
• VSS Placa de càrrega (sense camió) 

  
 

2.4. Paviments de formigó 
 

Els principals assajos són: 
 

• Resistència a compressió (sèrie de 6 provetes) (UNE 83300:84) 
• Granulometria 
• Tipus de ciment 
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2.5. Enllumenat públic 
 

Es necessita: 
 

• Certificat d’inspecció i control de la instal·lació d’enllumenat emès per ECA, o 
empresa homologada pel Departament d’Indústria de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
2.6. Xarxa de clavegueram 
 

Es necessita: 
 

• Certificat d’inspecció i control de la instal·lació realitzat amb càmeres de vídeo 
per empresa especialitzada per dins de totes i cadascuna de les canonades 
instal·lades. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 
Arran de la visita de camp efectuada a la zona objecte del present projecte s’ha realitzat un 
reportatge fotogràfic que es presenta a continuació. Prèviament es mostra un plànol on 
s’indiquen els punts des d’on han estat preses les fotografies i la seva orientació. 
 
Aquestes fotografies mostren clarament l’estat actual en que es troba el carrer Indústria, 
pertanyent al terme municipal de Canovelles, i permeten identificar algunes de les 
mancances de l’estat actual de la mateixa. Per tant ajuden a determinar els problemes que 
presenta la situació actual i les actuacions que caldrà realitzar per millorar-ne l’estat. 
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2. PLÀNOL DE SITUACIÓ 

 
S’adjunta a continuació el plànol de situació de les fotografies. 
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3. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 
 
 

 
 

Fotografia nº 1. Pou del clavegueram existent en la intersecció entre el carrer Indústria i el carrer 
Narcís Monturiol, en el límit amb Granollers. 

 
 

 
 

Fotografia nº 2. Lluminària tipus utilitzada en el carrer Indústria. 
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Fotografia nº 3. Canvi de vorada en algunes zones on no existeixen guals actualment. 
 
 

 

 
 

Fotografia nº 4. Canvis constants d’amplada de voreres i de calçada. Vista d’un contenidor de piles i 
llaunes i d’un de correus en la intersecció amb el carrer Molí de la sal. 
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Fotografia nº 5. Un tipus de gual utilitzat en el carrer, en aquest cas per magatzem. 
 
 
 
 

 
 

Fotografia nº 6. Un tipus de gual utilitzat en el carrer, en aquest cas per parquing. 
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Fotografia nº 7. Contenidors existents en tot el carrer, col·locats dins de vorera. S’aprecia també al 
darrere, l’estació transformadora del carrer Indústria degudament senyalitzada. 

 
 
 

 
 

Fotografia nº 8. Diferent tipologia de contenidors, col·locats dins de calçada. 
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Fotografia nº 9. Contenidors col·locats dins de calçada i cabina de telèfons existent en la intersecció 
amb el carrer Nord. 

 
 
 

 
 

Fotografia nº 10. Parada de bus existent amb marquesina en la intersecció amb el carrer Nord. Vista 
d’un contenidor de piles i llaunes. 
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Fotografia nº 11. Aparcament reservat per minusvàlids, bus i taxis, davant de la parada de bus. 
 
 

 

 
 

Fotografia nº 12. Zones de càrrega i descàrrega existents en l’àmbit del carrer. 
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Fotografia nº 13. Contenidors col·locats sobre vorera, canvi de vorada en zona sense gual existent i 
variació d’amplada de vorera. 

 
 

 
 

Fotografia nº 14. Caseta de l’ONCE situada davant del mercat, en la intersecció amb el carrer de Sant 
Jordi. Contenidors situats ocupant calçada. 
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Fotografia nº 15. Passos de vianants pintats. 
 
 

 
 

Fotografia nº 16. Rotonda actual amb arbre a la plaça de la Constitució, al començament del carrer 
Indústria. 
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Fotografia nº 17. Parada de bus en el començament del carrer, amb cabina de telèfons. 
 
 
 

 
 

Fotografia nº 18. Aparcament de minusvàlids i contenidors situats dins de la calçada. 
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Fotografia nº 19. Vista de la variació del tipus de pavimentació de les voreres. 

 
 

 
 

Fotografia nº 20. Guals de vianants deprimits. 
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Fotografia nº 21. Semàfors existents dins de l’àmbit. Vista de la intersecció amb el carrer de Sant 
Jordi. 

 
 

 
 

Fotografia nº 22. Vista de la font existent en la vorera enfront del mercat. Existencia d’arbrat en tot 
l’àmbit del carrer. 

 

 



 
 

Projecte de remodelació i millora del carrer Indústria a la localitat de Canovelles 
Annex 19. Reportatge fotogràfic 

 

17 
 

 
 
 

 
 

Fotografia nº 23. Tub de xarxa de gas existent. 
 
 
 

 
 

Fotografia nº 24. Vista d’un gir a l’esquerra dels vehicles. 
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PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ
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1. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) de les obres que ascendeix a la quantitat de: 
1.067.780,15 € (UN MILIÓ SEIXANTA-SET MIL SET-CENTS VUITANTA EUROS AMB 
QUINZE CÈNTIMS). 
Aplicant al PEM les depeses generals i el benefici industrial, tal i com s’exposa a 
continuació: 
 
Pressupost d’Execució Material (PEM) de l’obra............................................... 1.067.780,15 € 
 
13,00 % Despeses generals sobre el PEM...........................................................138.811,42 € 
 
6,00 % Benefici industrial sobre el PEM................................................................. 64.066,81 € 
 
                                                                                        subtotal...................... 1.270.658,38 € 
 
 
s’obté el Pressupost d’Execució per Contracte sense IVA (PEC sense IVA) de les obres que 
ascendeix a la quantitat de: 1.270.658,38 € (UN MILIÓ DOS-CENTS SETANTA MIL SIS-
CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS). 
Aplicant el Impost sobre el Valor Afegit (IVA) del 21%, tal i com s’exposa a continuació: 
 
Pressupost d’Execució per Contracte sense IVA de l’obra................................1.270.658,38 € 
 
21,00 % IVA sobre el PEC sense IVA.................................................................. 266.838,26 € 
 
                                                                                        subtotal...................... 1.537.496,64 € 
 
 
s’obté el Pressupost d’Execució per Contracte que ascendeix a la quantitat de: 1.537.496,64 
€ (UN MILIÓ CINC-CENTS TRENTA-SET MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SIS EUROS 
AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS). 
Sumant al PEC els honoraris dels tècnics (Honoraris de la Direcció d’Obra, Coordinador de 
Seguretat i Salut i el IVA dels honoraris dels tècnics), tal com s’exposa a continuació: 
 
Pressupost d’Execució per Contracte (PEC)..................................................... 1.537.496,64 € 
 
4% sobre el PEM Honoraris de la Direcció d’Obra................................................. 42.711,21 € 
 
1% sobre el PEM Honoraris del coordinador de Seguretat i Salut......................... 10.677,80 € 
 
21,00 % IVA sobre els honoraris dels tècnics.........................................................11.211,69 € 
 
                                                                                       subtotal....................... 1.602.097,34 € 
 
 
s’obté el PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ que ascendeix a 
la quantitat de: 1.602.097,34 € (UN MILIÓ SIS-CENTS DOS MIL NORANTA-SET EUROS 
AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS). 


