
 PROJECTE D’APARCAMENT SUBTERRANI AL SECTOR P.A.U. 04. HOSTALRIC 

DOCUMENT 1. MEMÒRIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DOCUMENT 1. MEMÒRIA 
 



 PROJECTE D’APARCAMENT SUBTERRANI AL SECTOR P.A.U. 04. HOSTALRIC 

DOCUMENT 1. MEMÒRIA 

 

 2 

ÍNDEX 
 
1. Raó de ser ..................................................................................................................... 3 
2. Estat actual del problema i les seves causes ................................................................. 4 
3. Objecte del projecte ...................................................................................................... 4 
4. Situació del projecte ..................................................................................................... 5 
5. Bases de partida ............................................................................................................ 6 
6. Condicionants generals i puntuals ................................................................................ 7 
7. Estudi d’alternatives ..................................................................................................... 8 
8. Expropiacions ............................................................................................................. 10 
9. Descripció general de la solució................................................................................. 10 
10. Bases de càlcul i càlculs efectuats ............................................................................ 11 
11. Descripció de les obres ............................................................................................. 12 

11.1. Treballs previs .................................................................................................... 12 
11.2. Demolicions i enderrocs ..................................................................................... 12 
11.3. Moviments de terres ........................................................................................... 13 
11.4. Estructura............................................................................................................ 13 
11.5. Drenatge ............................................................................................................. 15 
11.6. Paviments ........................................................................................................... 15 
11.7. Acabats ............................................................................................................... 16 
11.8. Instal·lacions ....................................................................................................... 17 

11.8.1. Instal·lacions de control................................................................................ 17 
11.8.2. Instal·lacions de ventilació i detecció de CO................................................ 17 
11.8.2. Instal·lacions d’electricitat i il·luminació ..................................................... 19 
11.8.3. Protecció antiincendis................................................................................... 22 
11.8.4. Instal·lacions de recollida d’aigües............................................................... 25 
11.8.5. Ascensor ....................................................................................................... 25 

12. Disposicions administratives .................................................................................... 25 
12.1. Programa de treballs i termini de garantia.......................................................... 25 
12.2. Classificació del contractista .............................................................................. 26 
12.3. Justificació de preus ........................................................................................... 26 
12.4. Revisió de preus ................................................................................................. 26 
12.5. Altres disposicions.............................................................................................. 26 

13. Documents del projecte ............................................................................................ 26 
14. Pressupost per a coneixement de l’Administració.................................................... 27 
15. Conclusions .............................................................................................................. 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROJECTE D’APARCAMENT SUBTERRANI AL SECTOR P.A.U. 04. HOSTALRIC 

DOCUMENT 1. MEMÒRIA 

 

 3 

1. Raó de ser 
  
 La vila d’Hostalric té nombrosos problemes d’aparcament de vehicles per la 
complexa orografia que presenta. El seu casc antic es troba emplaçat a la falda d’un 
petit turó, premissa que ha fet quasi impossible el poder disposar de superfícies planes 
on poder aparcar els vehicles. Actualment a situació d’aparcament al casc antic és 
caòtica. 
 
 Es pretén disposar d’un pàrking de vehicles a una zona amb molta demanda de 
places, tant fixes com de rotació. El POUM de l’any 1986 ja preveia l’emplaçament 
d’aquest pàrking i, a l’actualitat, encara no s’ha redactat el projecte constructiu. La 
il·lustració 1 mostra la revisió del POUM amb data de novembre de 2011. 
 
 

 
 

Il·lustració 1. Fragment del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de novembre de 2011. 
 
 
 El POUM vigent inclou sistemes d’aparcament a les zones indicades com ‘Xa’, 
però es tracta d’emplaçaments massa petits que no solucionarien el problema actual. 
Segons informació de primera facilitada per l’arquitecte municipal, el senyor Ferran 
Navarro, s’està pensant en executar un pàrking subterrani a la zona indicada com ‘PAU 
04’, que segons el POUM significa ‘polígon d’actuació urbanística’. Addicionalment, es 
tracta d’una zona molt ben emplaçada, prop de l’eix comercial de la vila i envoltada de 
nombrosos habitatges antics que no disposen de places d’aparcament. 
 
 Un dels altres handicaps és el d’alliberar de vehicles estacionats una altra zona 
emblemàtica de la vila, com és la plaça dels Bous (zona indicada com ‘V2’ al POUM), 
que es troba molt pròxima al futur emplaçament del pàrking i actualment es troba 
saturada tal i com s’aprecia a la il·lustració 2. Alliberant aquest emplaçament de 
vehicles es disposaria d’una superfície cèntrica on poder desenvolupar les festivitats. 
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Il·lustració 2. Estat actual de la Plaça dels Bous d’Hostalric funcionant com a pàrking 
 

2. Estat actual del problema i les seves causes 
 
 Els aspectes negatius d’aquesta falta d’aparcament organitzat al poble es 
manifesten diàriament en forma d’afectacions intermitents al tràfic. Es volen evitar els 
estacionaments indeguts, com per exemple sobre les voreres dels carrers pròxims, que 
tant molestos resulten per la gent que va a peu i, sobretot, per persones amb mobilitat 
reduïda. A més a més, cada vegada que Hostalric organitza una acte festiu els problemes 
d’estacionament s’amplifiquen de forma considerable. 
 
 La problemàtica s’ha vist agreujada per l’augment espectacular dels residents al 
poble i el consegüent augment del parc automobilístic. 
 

3. Objecte del projecte 
 
 La parcel·la denominada com P.A.U 04 havia funcionat durant molt de temps 
com un magatzem municipal. Disposa de dos coberts i d’una àmplia superfície al 
voltant. Actualment es tracta d’una superfície en desús i molt desaprofitada. 
 
 El present projecte té per objecte la construcció d’un aparcament per a vehicles 
motoritzats, dels accessos rodats i les seves instal·lacions complementàries, al polígon 
d’actuació urbanística denominat com P.A.U 04 al vigent Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM). La superfície total agregada del projecte és de 2252 m2.   
 
 Per una banda es pretén construir un recinte d’ús privat per als veïns de la zona i, 
per l’altra, generar places d’aparcament de rotació. D’aquesta manera es cobreixen les 
necessitats de demanda de la zona (veure annex de demanda). L’entrada i sortida de 
l’aparcament es realitzaran des l’Avinguda Coronel Estrada que, després de la posada 
en funcionament de la variant d’Hostalric a finals de març de 2005, ha passat a ser un 
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carrer més de la vila i no la transitada carretera C-35, que hauria complicat de forma 
considerable l’entrada i sortida de vehicles del recinte. 
 
 Es proposen un total de 81 places per a automòbils (dos de les quals per persones 
de mobilitat reduïda). 

 
Pel que fa a la superfície, es proposa deixar la zona a un sol nivell. Es preveu 

urbanitzar tota la seva extensió i crear un zona de descans. Es plantaran arbres autòctons 
utilitzant unes jardineres que faran de test, ja que en projecte no s’ha previst una 
profunditat suficient de terres per a les seves arrels. No s’ha plantejat augmentar 
l’espessor de terres sobre la coberta per a la plantació d’arbres pel consegüent augment 
de cost de la solució resultant. 

 
En principi no es preveu l’accés de vehicles en superfície una vegada enllestit el 

projecte. No obstant es calcularà el forjat per a resistir una possible sobrecàrrega de 
vehicles en el cas que en un futur es decidís utilitzar l’espai de la superfície com una 
zona d’aparcament. 

 
El projecte proposa la creació d’un pàrking subterrani i d’una zona de lleure en 

superfície amb zones verdes i de descans, a una zona actualment en desús per part del 
poble d’Hostalric. A més a més, es tracta d’un emplaçament idíl·lic per la proximitat al 
casc antic, principal reclam turístic de la zona. 
 

4. Situació del projecte 
 
 L’aparcament es situarà al subsòl de la zona denominada com ‘Polígon 
d’Actuació Urbanística 04’ (P.A.U 04) al POUM d’Hostalric, concretament entre 
l’Avinguda Coronel Estrada (antiga C-35) i la Baixada d’Ararà. No es pretén ocupar la 
totalitat de la superfície disponible en aquesta zona, sinó un superfície agregada de 2252 
m2 incloent també les rampes d’accés i la vorera més propera a la zona d’actuació de 
l’Avinguda Coronel Estrada. La il·lustració 3 mostra l’emplaçament del polígon 
d’actuació urbanística 04 dins del nucli urbà d’Hostalric i la il·lustració 4 una ampliació 
d’aquest emplaçament. 

 
                          Emplaçament 

 
 

Il·lustració 3. Emplaçament del P.A.U 04 dins del nucli històric d’Hostalric 
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                   Emplaçament   

 
 

Il·lustració 4. Ampliació de l’emplaçament del P.A.U 04 dins del nucli històric d’Hostalric 
 

 A la il·lustració 5 es pot comprovar la ubicació de les rampes d’accés al recinte, 
que serà paral·lela a l’Avinguda Coronel Estrada i amb la finalitat d’ésser molt clar pel 
que respecte als seus accessos, per fer que tan l’entrada com la sortida es facin de forma 
ràpida, segura i fàcil. També es mostra la superfície que ocuparà el projecte definitiu 
dins el polígon d’actuació urbanística P.A.U 04. 
 

 
 

Il·lustració 5. Emplaçament del projecte dins la zona d’actuació P.A.U 04 
 

5. Bases de partida 
 
 La zona d’actuació constitueix un punt singular dins de l’esquema urbanístic 
d’Hostalric, doncs es troba enmig dels dos nuclis de vila. Per una banda deixa a un 
costat el casc antic, on una complexa orografia dificulta la disposició d’una superfície 
plana de dimensions considerables per l’emplaçament d’un aparcament de vehicles. Per 
l’altra banda trobem el nucli més nou, on el 100% de les parcel·les cèntriques i possibles 
candidates per a l’emplaçament d’un pàrking estan ocupades per edificis. 
 
 El desnivell de la zona escollida dins la parcel·la P.A.U 04 és mínim. El punt 
més elevat es troba a una cota de 90,35 metres respecte al nivell del mar i el punt menys 



 PROJECTE D’APARCAMENT SUBTERRANI AL SECTOR P.A.U. 04. HOSTALRIC 

DOCUMENT 1. MEMÒRIA 

 

 7 

elevat a 89,51 metres. Es pot observar que el desnivell no arriba a ser de 1 metre en tota 
la superfície d’actuació. Cal destacar que els dos vèrtex del pàrking més allunyats de 
l’Avinguda Coronel Estrada penetren dins del talús existent a la zona, assolint una cota 
màxima de 92,25 metres. Aquestes zones seran en desmunt i en cap cas afectaran la 
coberta de l’aparcament, que serà horitzontal i d’espessor constant. 
 
 Fins a l’actualitat no s’ha realitzat cap sondeig per a conèixer els materials de les 
capes de sòl prop de la zona d’estudi. Sols es disposa de la informació d’una extracció 
de mostres que es va fer a l’inici del carrer Raval, a uns 500 metres de la zona 
d’actuació.  
 
 S’ha optat per consultar la informació que proporciona l’Institut Geològic i 
Miner d’Espanya (IGME) per a conèixer les aptituds del terreny. L’objecte d’aquesta 
informació sobre el terreny és la descripció de la composició del subsòl i la 
determinació de la presència i situació del nivell freàtic per tal de donar les 
recomanacions oportunes pel que fa al disseny i càlcul dels fonaments de l’estructura. 
 
 Es pot concloure que es tracta d’un granit disgregat molt compacte amb una 
càrrega d’enfonsament de 1100 KPa. Per als càlculs es pot prendre una tensió 
admissible del terreny de valor 360 KPa. Es tracta d’un valor relativament elevat de 
capacitat portant. A més a més es sap que Hostalric està perforat per mines, fet que 
assegura la alta qualitat del terreny del subsòl. Es troben a molta més profunditat de la 
que s’arribarà amb la construcció de l’estructura projectada. 
 
 La zona del futur emplaçament del pàrking no disposa de cap tipus de servei que 
es pugui veure afectat durant l’execució de les obres. Les conduccions d’aigua i 
electricitat es localitzen a la vorera oposada de la zona d’actuació del projecte i 
l’enllumenat de l’Avinguda Coronel Estrada també. L’enllumenat de la Baixada d’Ararà 
no es troba dins l’àmbit d’actuació. Els coberts no disposen d’il·luminació artificial. 
Respecte al clavegueram, ni la parcel·la ni les seves zones pròximes disposen de cap 
tipus de conducció d’aigües residuals. En definitiva, no caldrà reemplaçar cap servei. 
 

6. Condicionants generals i puntuals 
 
 En aquest capítol es farà referència a tot el que es considera condicionant per al 
bon desenvolupament del projecte constructiu. 
 
 Entre l’Avinguda Coronel Estrada i la Baixada d’Ararà hi ha uns habitatges 
antics de dues plantes i sense soterrani. Les pantalles es disposaran suficientment 
allunyades de les parets per tal d’evitar qualsevol interferència amb els seus fonaments.  
 
 Entre l’Avinguda Coronel Estrada i el Carrer del Turó de l’Home es troba 
l’edifici de la Guàrdia Civil, actualment abandonat. Es tracta d’una construcció d’una 
planta amb fonaments de sabata aïllada. El fet de tractar-se d’un edifici més nou i de 
tenir un terreny amb una elevada capacitat portant, les sabates es van dimensionar amb 
unes dimensions mínimes. Per tant en aquest costat els murs pantalla s’han pogut 
aproximar més que a l’altra. 
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 Les obres s’executaran en horari laboral i de dilluns a divendres, precisament per 
evitar les molèsties al tractar-se d’una parcel·la molt cèntrica.  
 
 Durant l’execució de les obres poden haver-hi talls puntuals de tràfic a 
l’Avinguda Coronel Estrada Es donarà pas alternatiu a banda i banda mitjançant la 
presència de semàfors regulats. 
 
 L’emplaçament del projecte no paralitza cap activitat econòmica del municipi ni 
impedeix als seus habitants accedir a les seves propietats. Es tracta d’una parcel·la 
disposada en una espècie de cul de sac que no implicarà cap molèstia a les persones en 
aquest sentit. 
 

7. Estudi d’alternatives 
 
 Segons informació de primera mà facilitada per l’arquitecte municipal, es vol 
urbanitzar la superfície d’actuació per adequar-la a una zona verda i de descans, una 
plaça d’ús públic. Per tant, qualsevol alternativa que suposi una solució diferent a la 
d’aparcament subterrani serà fàcilment descartada.  
 
 En base a aquesta premissa s’ha realitzat un estudi d’alternatives de la 
distribució en alçat de l’aparcament i s’ha argumentat en cada cas la seva viabilitat. 
 

 Un aspecte fonamental a l’hora de dissenyar l’aparcament és decidir el número 
de plantes a realitzar i la seva situació. Això vindrà donat per les necessitats existents i 
les possibilitats de construcció, sempre tenint en compte la inversió econòmica a 
realitzar. El primer aspecte a definir és la cota a la què es realitzarà l’aparcament, és a 
dir, si l’aparcament es realitzarà soterrani, en superfície, elevat o compaginant diferents 
solucions. 
 
 Finalment s’ha elegit la opció de construir un aparcament soterrani i garantir així 
la possibilitat de destinar un important terreny per la realització d’una plaça a l’aire 
lliure, augmentant així la qualitat de vida dels habitants de la zona, eliminant possibles 
impactes visuals i facilitant l’aparcament a la zona. A l’annex d’alternatives es 
presenten i descarten les altres alternatives. 
 

 

 El segon aspecte important a definir, un cop decidida la construcció soterrada, és 
el número de plantes a realitzar. Per a prendre aquesta decisió, es recorre a l’annex de 
demanda, on s’assegurava que amb una sola planta es podran satisfer les necessitats 
presentes i futures de la població. La distribució en planta de l’aparcament serà aquella 
que ocupi la superfície necessària del sector P.A.U 04 per tal de que els criteris de 
seguretat i comoditat per l’usuari i demanda de places quedin satisfets. 
 
 S’ha analitzat la distribució en planta de les rampes d’accés i s’ha arribat a la 
conclusió que es disposarà paral·lela a l’Avinguda Coronel Estrada i en contacte amb 
aquesta. La construcció dels pendents inicials i finals de rampa més suaus, una pendent 
màxima que no sobrepassa en cap cas el 20% recomanat i la possibilitat d’oferir més 
places d’aparcament que qualssevol de les altres alternatives possibles han estat els 
factors decisius. A l’annex d’alternatives es justifiquen totes les solucions. 
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 Un dels aspectes que possiblement condicionaran en major part el cost de l’obra 
és la correcte elecció del procediment constructiu.  
 

 Per decidir el procediment constructiu a seguir en la construcció de l’aparcament 
soterrani es parteix d’una sèrie de condicionants que el marcaran de forma molt 
important.  
 
 En primer lloc tenim que, per tal d’emmarcar aquesta estructura dintre d’aquest 
marc urbà, l’única solució realment acceptable i factible és la construcció de pantalles 
en tot el perímetre. Aquestes pantalles, degut a la poca profunditat necessària i segons 
l’annex de càlcul corresponent, es realitzaran sense l’ajuda d’ancoratges temporals.  
 
 Per realitzar els fonaments de les estructures necessàries de l’aparcament, 
l’estudi geotècnic ens marca el procediment més adient, realitzant-se unes sabates 
aïllades en el cas dels pilars interiors i una sabata correguda en el cas del mur de 
contenció. 
 

 Pel que fa als pilars i la coberta, existia la possibilitat de utilitzar elements 
prefabricats o optar per la construcció in situ. Després d’una estimació de costos de cada 
una de les opcions, s’ha optat per la construcció in situ per presentar majors avantatges 
des dels punts de vista econòmic i temporal. A l’annex d’alternatives s’ha realitzat 
l’estimació de costos de cada una de les opcions. 
 

 Una vegada elegit el procediment constructiu, s’escau elegir la tipologia de 
forjat de formigó in situ més adient. Es disposarà la solució òptima de forjat des d’un 
anàlisis multicriteri complet. Aquest anàlisis s’ha realitzat a la tesina d’especialitat del 
mateix autor que aquest projecte, on es tractava d’oferir la tipologia idònia de forjat des 
dels punts de vista econòmic, social i ambiental i els paràmetres estructurals de disseny. 
 

 Observant el gràfic 1, que contempla uns paràmetres estructurals de disseny molt 
similars als que es tenen per al projecte del pàrking a Hostalric, s’observa que la solució 
que surt recomanada és la postesada de cantell 375 mm, que és el mínim recomanat per 
EHE pels paràmetres estructurals que es tenen. 
  

 

Figura 1. Valoració global de la solució més idònia per als paràmetres L=12m i SC = 10KN/m2 
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 A l’annex d’alternatives també s’ha estudiat la distribució dels automòbils a 
l’interior del recinte, analitzant el nombre i amplada de passadissos a construir i la 
inclinació de les places més idònia per a obtenir el màxim nombre de places. A l’annex 
d’alternatives es conclou una distribució de quatre fileres longitudinals d’aparcament a 
90º o bateria i una amplada de passadissos màxima de 5,1 m i mínima de 4,8 m. 
 

8. Expropiacions 
 
 La parcel·la P.A.U 04 on es desenvoluparà l’obra de l’aparcament subterrani es 
troba en terrenys de domini públic propietat de l’ajuntament d’Hostalric. No hi haurà 
cap procés d’expropiació per part de l’organisme competent. 
 

9. Descripció general de la solució 

  
 La solució finalment adoptada és la d’un aparcament subterrani d’una sola planta 
de forma rectangular. La longitud interior total és de 57 metres de llargada per 28,2 
metres d’amplada. L’estructura es disposa longitudinalment paral·lela a la Avinguda 
Coronel Estrada. La superfície total útil serà de 1.607,4 m2 i la de les rampes d’accés de 
243,8 m2.  
 
 El resultat final és un aparcament de 1.954,9 m2 de superfície total, considerant 
també les rampes d’accés, el que representa 24,13 m2 de superfície construïda per plaça. 
El ratio que presenta l’aparcament subterrani és de 24,13.  
 
 S’han projectat dues rampes d’accés de vehicles, una d’entrada i l’altra de 
sortida. Les dues es situaran paral·leles a l’Avinguda Coronel Estrada. La rampa 
d’entrada es situa al punt més allunyat de la Baixada d’Ararà i la de sortida al punt més 
proper a la Baixada d’Ararà. El sentit de circulació dins el pàrking serà antihorari 
segons la disposició en planta que es pot observar als plànols d’emplaçament. 
L’amplada de les rampes serà de 4,5 metres constant durant tot el recorregut i la seva 
longitud de 25 metres, tenint un 4% de pendent ambdues durant els primers 4 metres i 
prop de l’Avinguda. La rampa d’entrada tindrà un 12,9% de pendent durant els següents 
17 metres i un 8% durant els últims 4 metres, a la connexió amb el pàrking. La rampa 
de sortida tindrà un 17,4% de pendent en el seu tram mig de 17 metres i un 8% durant 
els últims 4 metres, a la connexió amb el pàrking.  
 
 Les pendents disposades son inferiors al 20%, que és el valor màxim admissible 
per a rampes rectes. Al final de les rampes, on s’uneixen i connecten amb l’interior del 
pàrking, s’instal·larà una reixa de pluvials que recollirà l’aigua i la portarà fins a 
l’interior del pàrking, on s’extraurà mitjançant un pou de bombeig. El buidat del pou es 
farà mitjançant el bombeig automàtic fins la xarxa de pluvials. 

 
La circulació a l’interior es resol mitjançant un carril de sentit únic d’amplada 

variable. En direcció longitudinal i paral·lela a l’Avinguda Coronel Estrada l’amplada 
serà de 5,1 metres. En direcció transversal i perpendicular a l’Avinguda l’amplada serà 
de 4,8 metres. Des de els carrils interiors es pot accedir directament a les rampes 
d’accés al pàrking. 
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 Els accessos per a vianants s’han disposat seguint la normativa vigent de 
protecció contra incendis, de tal forma que el recorregut màxim des de qualsevol punt 
de l’aparcament a un nucli d’escales sigui inferior a 50 metres i de manera que no 
quedin zones mortes o culs de sac de més de 15 metres. A més a més, els accessos 
disposaran d’una doble porta tallafocs. S’ha projectat també un ascensor apte per a 
persones amb mobilitat reduïda, que s’instal·larà a una de les cantonades de 
l’aparcament. 
 
 La circulació de persones a l’interior de l’aparcament es farà pels passadissos de 
circulació de vehicles. 
 
 Les dues places destinades a persones de mobilitat reduïda es col·loquen al costa 
de l’ascensor, amb la finalitat de facilitar el màxim l’accés a l’aparcament. 
 
 La altura lliure prevista mínima és de 2,50 metres. L’interior del pàrking serà 
una superfície totalment plana. 

 
La distribució dels automòbils dins el pàrking serà l’estacionament a 90º, és a 

dir, en bateria. És aquella que permet el màxim aprofitament de l’espai sense descuidar 
la comoditat de l’usuari. Les places seran totes iguales i de dimensions 4,5 metres de 
llargada i 2,4 metres d’amplada. Es tracta d’unes places força generoses si es compara 
amb la mitjana de pàrkings actuals. Les dues places destinades a persones de mobilitat 
reduïda tindran unes dimensions de 4,5 metres de llargada i 3,6 metres d’amplada. 
D’aquesta amplada es destinarà 1 metre com a espai lliure per a permetre el moviment 
d’aquest col·lectiu entre el vehicle i el punt de sortida. 

 
 La construcció de l’aparcament es preveu mitjançant uns murs pantalla continus 
de formigó. Prèviament es construiran els murs guia. Les pantalles es construiran per 
mòduls independents i pel procediment dels pannells continus. Posteriorment 
s’excavarà el terreny fins al paviment del soterrani. 
 

Per al forjat, es disposarà la solució òptima de coberta des d’un anàlisis 
multicriteri complet. Aquest anàlisis s’ha realitzat a la tesina d’especialitat del mateix 
autor que signa aquest projecte, on es tractava d’oferir la tipologia idònia de forjat des 
dels punts de vista econòmic, social i ambiental i els paràmetres estructurals de disseny 
elegits.  

 
Es construirà un mur de contenció de terres paral·lel a l’Avinguda Coronel 

Estrada per tal de superar el desnivell entre el paviment d’aquesta via i el de les rampes 
d’entrada i sortida del pàrking.  

 

10. Bases de càlcul i càlculs efectuats 
 

El present projecte disposa dels següents annexos de càlcul: 
 

� Annex de càlcul dels murs pantalla 
� Annex de càlcul del mur de contenció de terres 
� Annex de càlcul de les sabates aïllades dels pilars 
� Annex de càlcul dels pilars 
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� Annex de càlcul del forjat  
 
 En cadascun d’ells s’hi troba justificat el càlcul de l’estructura que contempla. 
 

11. Descripció de les obres 
 
 L’obra a realitzar consisteix en l’execució d’un aparcament subterrani d’un sol 
nivell a la zona denominada al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) com 
Polígon d’Actuació Urbanística 04 (PAU 04), entre els carrers Avinguda Coronel 
Estrada i Baixada d’Ararà. L’estructura portant es realitzarà mitjançant uns murs 
pantalla de formigó armat i espessor 60 centímetres que resseguiran el perímetre de 
l’aparcament. Posteriorment s’excavaran les terres fins a la cota del paviment interior 
del pàrking i s’executaran les dues files de recolzaments interiors, sabates i pilars. Es 
disposaran 8 pilars de 600 x 600 mm. La coberta es realitzarà pretensada segons els 
resultats de l’anàlisi integral d’alternatives obtinguts pel mateix autor del present 
projecte. Per a accedir a l’espai soterrat es construirà una rampa d’accés paral·lela a 
l’Avinguda Coronel Estrada. Les terres d’aquesta avinguda seran contingudes 
mitjançant un mur paral·lel a la rampa. En superfície es preveu urbanitzar la zona per a 
crear una plaça d’ús públic. 
 
 Tot seguit es descriuen amb més detall els treballs que es realitzaran. Seran 
definits i justificats tècnicament a l’annex corresponent. 

11.1. Treballs previs 

 
 El primer pas en tota obra és la adequada protecció i senyalització de la zona de 
treball. S’interromprà la vorera més pròxima a la parcel·la durant tot el termini de 
l’obra, però es donarà pas alternatiu per l’altre costat de l’Avinguda Coronel Estrada 
mitjançant la senyalització dels corresponents passos de zebra, un a cada extrem 
longitudinal de la parcel·la. 
 
 Un cop efectuada la correcta protecció i senyalització, s’ha adequar la superfície 
de la parcel·la per tal de poder dur a terme les obres. Es retirarà tot l’arbrat i altra 
vegetació existent. No es troba cap tipus de servei afectat en tota la zona d’actuació. 
 
 Es durà a terme en aquest apartat el replanteig inicial de la obra i la comprovació 
topogràfica. 

11.2. Demolicions i enderrocs 

 
 S’enderrocaran els dos coberts existents. La superfície actual de la zona 
d’actuació no està pavimentada, per tant no hi haurà cap apartat de demolició en aquest 
sentit. Es demolirà mitjançant fresat mecànic la superfície de paviment asfàltic de 
l’Avinguda Coronel Estrada corresponent a 3 m en sentit transversal i 71,6 m en sentit 
longitudinal més propera a la zona d’actuació i la superfície de vorera més propera a la 
parcel·la d’actuació. 
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11.3. Moviments de terres 
 

 Es preveuen fins a tres fases d’extracció de terres. En la primera es retiraran 25 
cm de capa vegetal que després s’aprofitarà per a la urbanització de la superfície i es 
rebaixarà la parcel·la afectada a la cota 89,625 m, la cota de coronació de les pantalles. 
Les dimensions de la parcel·la d’actuació són 60,20 m en direcció longitudinal i des de 
l’edifici de la guàrdia civil i 36,80 m en direcció transversal des de la línia de vorada de 
la vorera adjacent al projecte. En total 2214 m2 de superfície.  
 
 A la segona fase d’excavació es du a terme el buidat de terres entre pantalles i a 
la zona de la rampa d’accés, fins arribar a la cota 86,825 m.  
 
 La tercera fase d’excavació forma les bases d’assentament del mur de contenció 
de terres i les sabates aïllades dels pilars.  
 
 Els volums de terres excavats i els talussos que es consideren per a les 
excavacions es detallen a l’annex de moviment de terres i plànol de fases d’excavació 
respectivament. 

11.4. Estructura 

 
 L’apartat d’estructures es pot dividir en quatre unitats: (1) estructures de 
contenció; (2) estructures de sosteniment; (3) forjat de coberta; (4) escales interiors. La 
seva ubicació dins del projecte i els detalls geomètrics i d’armat es poden consultar als 
annexes corresponents del present projecte constructiu. 
 
 Pel que fa a les estructures de contenció, es disposarà d’una estructura portant 
que resseguirà tot el perímetre de l’aparcament consistent en un mur pantalla de 60 cm 
d’espessor i 8,6 m d’alçada. Tindrà una obertura centrada al costat longitudinal més 
proper a l’Avinguda Coronel Estrada de 9,6 m i 2,5 m d’alçada, que formarà la porta 
d’accés al recinte. 

 
Es preveu la utilització d’un formigó HA de 25 MPa de resistència a la 

compressió i un acer de resistència 500 MPa (B500 S) per a la construcció de les 
pantalles. 

  
 Es construiran amb el procediment dels pannells continus amb el següent ordre 
d’execució: 
 

- Construcció del mur guia. 
- Excavació del primer pannell, que té una longitud de 2,6 metres i una 

profunditat de 8,6 metres. 
- Col·locació de tubs junta als dos costats del pannell. 
- Instal·lació de l’armadura passiva. 
- Formigonat mitjançant la tècnica del tub ascendent Tremie. 
- Extracció dels tubs junta. 
- Excavació del pannell contigu, en aquest cas amb una longitud d’entre 5 i 7 

metres i una profunditat de 8,6 metres. 
- Col·locació d’un tub junta al costat del pannell més distant de l’anterior 

construït.  
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- Instal·lació de l’armadura passiva. Abocat del formigó i extracció del tub junta. 
- Repetició dels passos 7, 8 i 9 fins a completar tot el perímetre. 
 

Les quatre cares de la pantalla a l’interior del pàrking seran vistes, pel que es 
farà un fratassat mecànic a l’intradós d’aquestes quatre cares vistes. 

 
 L’altra estructura de contenció del projecte és el mur de contenció situat paral·lel 
a l’Avinguda Coronel Estrada i entre aquesta i les rampes d’accés. El mur serà 
d’espessor variable i la seva sabata recolzarà a la cota 85,9 m, sobre 10 cm de formigó 
de neteja. El fust del mur tindrà una alçada de 4,3 metres i un espessor variable, des dels 
70 cm a la seva unió amb la sabata fins als 25 cm a la seva part superior. La sabata del 
mur tindrà una puntera de 0,6 m i un taló de 2 m. La longitud transversal de la sabata 
serà de 3,3 m. Tant la sabata del mur com el seu fust s’armaran segons els detalls del 
plànol corresponent. 
 
 Abans del reblert de terres al trasdós del mur, s’aplicarà una impermeabilització 
mitjançant una emulsió bituminosa catiònica. En contacte amb el trasdós es disposarà 
una làmina dren de polietilè que recollirà les aigües i les conduirà a un tub de PVC 
ranurat de diàmetre 200 mm. El tub dren estarà protegit contra la colmatació amb un 
filtre geotèxtil i s’instal·larà longitudinalment i a la intersecció entre els paraments 
vertical i horitzontal del mur. Es connectarà directament al pou de bombeig. 
 

Es preveu la utilització d’un formigó HA de 25 MPa de resistència a la 
compressió i un acer de resistència 500 MPa (B500 S) per a la construcció del mur. 
 
 Pel que fa a les estructures de sosteniment, es projectaran 2 fileres de 4 
recolzaments cada una formats per sabata aïllada i pilar. Es recolzaran a la cota 85,825 
m, sobre 10 cm de formigó de neteja. Les sabates tindran unes dimensions de 3,6 m x 
3,6 m x 1,0 m d’alçada i els pilars de 0,6 m x 0,6 m x 2,5 m d’alçada.  
 

Es preveu la utilització d’un formigó HA de 25 MPa de resistència a la 
compressió i un acer de resistència 500 MPa (B500 S) per a la construcció de les 
sabates aïllades i els pilars. 
 
 Pel que fa al forjat de coberta , es preveu la construcció d’una estructura de 
formigó pretensat de 375 mm de cantell i llums màximes de 12 m en la direcció 
longitudinal i 11,1 m en la transversal, utilitzant la tecnologia del pretensat amb el seu 
sistema monotoró adherent. La coberta recolzarà sobre la pantalla i pilars a la cota 
89,625 m i s’alçarà fins a la cota 90,00 m. 
  

Es preveu la utilització d’un formigó HP de 35 MPa de resistència a la 
compressió, un acer per a les armadures passives de resistència 500 MPa (B500 S) i un 
acer per a les armadures actives del tipus Y1860 S7 de diàmetre 15,2 mm o 0,6”. 

 
La impermeabilització es realitzarà sobre tota la seva superfície i mitjançant un 

rec superficial amb emulsió bituminosa catiònica. Al damunt es col·locarà una 
membrana flexible amb una làmina bituminosa que impermeabilitzarà per complet el 
forjat. Ambdues impermeabilitzacions es faran als paraments horitzontal i vertical del 
forjat. 
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 Pel que fa a les escales interiors de l’aparcament, se’n disposaran dues 
longitudinalment oposades i amb la finalitat de complir la restricció de distància 
màxima de 50 m en cas d’incendi. L’acabat serà el que s’obtingui del propi formigó. 
Disposaran d’una doble porta tallafocs i estaran encaixades en uns recintes rectangulars 
de 4,7 m en direcció longitudinal i 1,25 m en direcció transversal, tancats en tot el 
perímetre per paret de 15 cm de gruix de totxana de 29x14x10 cm revestida. 
 

Es preveu la utilització d’un formigó HA de 25 MPa de resistència a la 
compressió i un acer de resistència 500 MPa (B500 S) per a la construcció de les 
escales. 

11.5. Drenatge 

 
 Les aigües pluvials es recolliran en dos punts. Un serà la intersecció entre la 
rampa d’entrada i la de sortida del pàrking i l’altra serà en superfície, al costat 
longitudinal del pàrking més proper a l’avinguda. El primer recollirà les aigües pluvials 
procedents de les rampes d’accés i el segon les procedents de la superfície de la plaça, 
que tindrà una inclinació del 1% cap a l’Avinguda Coronel Estrada. 
 
 La recollida d’aigües es farà a través d’unes arquetes que les conduiran al pou de 
bombeig situat al soterrani. Serà l’encarregat de recollir i bombejar a la xarxa de 
pluvials més propera les aigües pluvials procedents de la superfície de la plaça, de les 
rampes d’accés i del trasdós del mur de contenció. El pou tindrà una profunditat de 
0,325 m respecte al paviment del pàrking i unes dimensions en planta de 1,3 x 1,3 m. 
S’hi instal·larà una bomba de succió que s’activarà automàticament quan detecti la 
presència d’un volum concret d’aigua al pou. 

11.6. Paviments 

  
 L’apartat de paviments es pot dividir en dues unitats: (1) paviments en 
superfície; (2) paviments interiors. La seva ubicació dins del projecte i els detalls 
geomètrics i d’armat es poden consultar als annexes corresponents del present projecte 
constructiu. 
 
 Pel que fa als paviments en superfície es poden dividir en tres grups en funció de 
la seva ubicació.  
 
 El primer grup són els paviments asfàltics i es troben a l’Avinguda Coronel 
Estrada. L’execució de la obra malmetrà el paviment existent i s’haurà de retirar 
mitjançant un fresat mecànic. El nou paviment asfàltic estarà composat per dues capes 
asfàltiques, una S-20 de 10 cm d’espessor la d’entremig i una D-12 de 5 cm d’espessor 
la de rodadura. S’estendrà un reg d’imprimació entre l’esplanada de sòl i la capa S-20 i 
un reg d’adherència entre les dues capes asfàltiques. 
 
 El segon grup són els paviments de vorera. Per a construir-los s’utilitzarà una 
base de sòl seleccionat procedent de la pròpia obra, un formigó magre que faci de base, 
una vorada de 9-12x20 cm del tipus T-1 de peces prefabricades de formigó i un 
paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, recolzat sobre una base de 
morter de ciment pòrtland en pols. Tindrà una amplada màxima de 6,4 m a la zona de 
les rampes d’accés i una amplada mínima de 1,5 m. 
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 El tercer grup és el paviment que s’utilitzarà per a la superfície de la plaça. 
Estarà format per llambordins prefabricats de formigó de 6 cm de gruix, recolzats sobre 
un llit de morter de 3 cm de gruix i una base de formigó magre. A les zones de la plaça 
no pavimentades es farà una hidrosembra de gespa i es diposarà de 20 arbres autòctons 
plantats dins de jardinera. 
 
 Pel que fa als paviments interiors, tant el de la solera de l’aparcament com el de 
les rampes d’accés, s’utilitzarà una llosa de formigó de 17,5 N/mm2 de resistència 
recolzat sobre una base de formigó de neteja de 10 cm d’espessor. Tindrà un espessor de 
20 cm i s’armarà amb un Φ8@20 en ambdues cares per evitar fissures per retracció. 

11.7. Acabats 

 
 L’apartat d’acabats es pot dividir en dos unitats: (1) proteccions i senyalització; 
(2) urbanització de la plaça. Per a la seva ubicació i detalls geomètrics i constructius 
consultar els plànols corresponents. 
 
 Pel que fa a les proteccions, s’instal·larà una barana metàl·lica de 100 cm 
d’alçada a la línia longitudinal que separa la coberta de les rampes d’accés, dos edicles 
de caixa d’escales i un edicle de caixa d’ascensor. El perímetre de la plaça es separarà 
físicament de la resta de la parcel·la amb una paret de 15 cm de gruix de totxana de 
29x14x10 cm revestida. 
 
 La senyalització interior del pàrking bàsicament consistirà en fletxes pintades al 
paviment que indiquen direcció, a part de la separació i carrils. També inclou les 
marques per a persones amb mobilitat reduïda. La senyalització exterior consistirà en 
senyals de trànsit de prohibit el pas i obligat aturar-se a la rampa de sortida del pàrking i 
de obligada direcció a la rampa d’entrada. Totes les senyals exteriors es col·locaran a la 
vorera adjacent al pàrking.  
 
 Pel que fa als elements d’urbanització de la superfície, es crearan dues zones 
verdes amb hidrosembra a on no es col·loquin els llambordins i es plantaran 20 arbres 
autòctons mitjançan jardineres. Es distribuiran a la banda longitudinal central de la 
plaça i es repartiran al llarg d’aquesta direcció. S’instal·laran 26 bancs de fusta i 4 
papereres, repartits per tota la plaça. L’entrada i sortida dels vianants a la superfície de 
la plaça es realitzarà per un sol punt de 4 m d’amplada, al costat de la rampa de sortida 
de vehicles.  
  

Per a la disposició dels punts de llum en superfície s’ha intentat que fos el més 
homogènia possible, concentrant la màxima il·luminació prop de les zones de repòs on 
hi ha bancs per seure. Els punts de llum disten en la direcció longitudinal del pàrking 
uns 13 metres i en la direcció transversal uns 6,7 metres. El nombre de punts de llum en 
superfície és de 20 unitats. Considerarem unes làmpades de 100 W de Vapor de Sodi 
d’Alta Pressió. 

 
El sistema d’enllumenat disposarà d’un centre de comandament amb control 

centralitzat dels tipus estàndard, incorporant control dels punts de llum. 
 
El quadre elèctric estarà alimentat per la mateixa línia elèctrica que subministra a 

l’actualitat l’enllumenat de l’Avinguda Coronel Estrada. D’allà sortiran els cables que 
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s’instal·laran per sota el paviment que formen les quadrícules en superfície i anirà a 
parar a cada punt de llum. Les sortides del quadre de llums estaran equipades amb les 
corresponents proteccions tèrmic - diferencial, complementat amb els sensors adients al 
control centralitzat. 

 
Els quadres també incorporaran el regulador - estabilitzador de tensió en 

capçalera, a l’efecte de garantir la qualitat del subministrament i reduir el flux lumínic i 
el consum energètic en les hores de menys demanda. 

 
Els punts de llum s’equiparan amb el sistema de control punt a punt per permetre 

el seu seguiment i monitorització i alhora simplificar i automatitzar les tasques de 
manteniment. 

 
El consum d’energia s’obtindrà a través de comptadors de tipus digital, que 

permeten contractar qualsevol tarifa sense modificar l’equipament que mesura el 
consum. 

11.8. Instal·lacions 

 
 Per al correcte funcionament del pàrking són necessàries les instal·lacions que es 
detallen a continuació. 
 

- Instal·lacions de control 
- Instal·lacions de ventilació i detecció de CO  
- Instal·lacions d’electricitat e il·luminació 
- Instal·lacions complementàries de control 
- Instal·lacions de protecció contra el foc 
- Ascensor 
- Bomba d’aigües pluvials 

11.8.1. Instal·lacions de control 

 
 És indispensable controlar el funcionament de qualsevol aparcament. Els 
objectius de les instal·lacions de control són: 
 
i) El control ha de fer possible un correcte funcionament de l'aparcament. Per mitjà de 
les instal·lacions adequades, l'usuari ha de conèixer si hi ha places disponibles, ha de 
conèixer el camí a seguir i, finalment, ha d’estar satisfet del servei rebut. 
 
ii) S’ha de disposar dels elements necessaris que permetin detectar en el mínim temps 
possible l'estat de l'ambient del recinte mitjançant les informacions que subministren els 
detectors de CO, prevenir qualsevol augment ràpid de temperatura que pugui ser anunci 
de foc, i conèixer l’estat de la instal·lació d'electricitat i il·luminació per mitjà dels 
quadres de comandament i protecció. Els quadres de comandament i protecció estaran 
situades a l'habitació del pou de bombeig. 

11.8.2. Instal·lacions de ventilació i detecció de CO 

 
 La ventilació prevista serà forçada amb distribució lineal i impulsió i extracció 
per cada un dels laterals de l'aparcament a través d'una xarxa de conductes de xapa 
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galvanitzada, provocant un escombrat de tot el volum d'aire. El cabal d'impulsió i 
ventilació serà de 6 renovacions per hora (el cabal total serà de 24111 m3/h). 
 
 Els ventiladors a instal·lar seran del tipus: 
 
Sistema d'aspiració. Unitats: 2 
Marca: SODECA 
Model: Ventilador helicoïdal tubular THT-80-6T-3 (400 ° / 2h) 
Potència: 2.200 W 
Cabal: 25.000 m3 / h 
Pressió estàtica disponible: 12 mm 
 
Sistema d'impulsió. Unitats: 2 
Marca: SODECA 
Model: Ventilador helicoïdal HCH-80-6T-3 
Potència: 2.200 W 
Cabal: 25.000 m3 / h 
Pressió estàtica disponible: 12 mm 
 
 L'evacuació de l'aire a l'exterior o la seva recollida per a la renovació, es 
realitzarà per quatre buits de 1,5 m2 (1,5 m x 1 m.). Dos buits s'utilitzaran per extracció i 
dos per ventilació. 
 
 En els buits d'extracció d'aire es disposaran d'unes reixes de 30 x 30 mm situades 
just a sobre de cada extractor i una a la sortida de l'aire, de manera que cada buit 
d'extracció disposarà de 4 reixes. En els buits d'entrada d'aire es situaran les mateixes 
reixes de 30 x 30 mm però just a sota de cada ventilador.  
 
 Els conductes de recollida d'aire tenen una longitud màxima de 7,9 m en que hi 
ha un total de 3 trams amb diferents seccions. Cada tram disposa d'una reixa de 800 x 
250 mm. 
 
 Les caixes d'escala comptaran amb un sistema de ventilació natural. 
 
 El sistema de ventilació es posarà en marxa automàticament mitjançant detectors 
de gas, que s'activaran quan el nivell de CO arriba a les 50 ppm. Incorporaran un 
sistema temporitzador de manera que la ventilació funcioni durant un període comprès 
entre 5 i 10 minuts després d'haver-se eliminat la causa de posada en marxa. També 
podran ser accionats manualment des del centre de control situat a la dependència del 
pou de bombeig. 
 
 Els sensors seran del tipus TGB, de sensibilitat ajustable i fets de material 
termoplàstic. 
 
 S'instal·laran un total de 6 detectors i es muntaran directament sobre el sostre 
amb cargols. La secció del cable serà 3 x 1,5mm2. 
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11.8.2. Instal·lacions d’electricitat i il·luminació 

 
- Escomesa 

 
 El subministrament d'energia elèctrica es realitzarà mitjançant dues connexions, 
una que serà la connexió principal, la qual alimentarà a la totalitat dels punts de consum, 
i la connexió de socors, la qual alimentarà a uns punts concrets de la instal·lació 
inclosos en l'escomesa principal. Les dues connexions seran a 220/380 V i 50 Hz i es 
realitzaran per mitjà d'una estesa subterrània. 
 
 L'escomesa principal estarà normalment en servei i, en cas de fallada de la 
connexió principal, es posarà en servei la connexió de socors per mitjà d'un 
commutador. 
 

- Quadres de distribució 
 
 El quadre general complirà les especificacions del Plec de Condicions. En aquest 
s'instal·laran els elements de commutació, comptadors, transformadors, borns, cablejat 
interior, tallacircuits, interruptors magnetotèrmics, diferencials, comptadors, relés, 
aparells de mesura, caixes de posada a terra i en general tots aquells elements necessaris 
per a un correcte funcionament de la instal·lació. 
 
 Del quadre de comptadors sortiran les línies que alimentaran el quadre general 
de protecció i distribució, del qual es deriven tots els circuits a les diverses zones de 
l'aparcament. 
 
 Aquest quadre estarà format també per mòduls de doble aïllament, el conjunt 
dels quals estarà preparat per allotjar en el seu interior la unitat funcional dels borns i 
tots els dispositius de protecció i maniobra, així com la platina de distribució de posada 
a terra. 
 
 Els dispositius són fonamentalment els interruptors de protecció dotats de relés 
electromagnètics que es poden accionar manualment, així com els interruptors 
diferencials sensibles a corrents de fuga, dimensionats d'acord amb la intensitat de cada 
circuit i amb capacitat suficient de ruptura per suportar la corrent de curtcircuit. La 
sensibilitat dels diferencials serà de 0,03 A per als circuits d'enllumenat i de 0,3 A per 
als de força. 
 

- Proteccions 
 
 Tots els circuits es protegiran contra sobrecàrregues i curtcircuits mitjançant 
interruptors automàtics magnetotèrmics i contra contactes indirectes amb interruptors 
diferencials d'alta sensibilitat, que actuïn desconnectant la instal·lació quan es produeixi 
una tensió indirecta de valor igual o superior a 24 V. 
 
 La instal·lació s'efectuarà procurant que les parts actives no siguin accessibles a 
les persones, protegint convenientment les caixes de derivació i de borns a receptors 
segons la MI-BT 021. 
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 La línia d'alimentació de l'ascensor s'ha de protegir contra sobrecàrregues 
mitjançant relé tèrmic i contra curtcircuits amb l'interruptor automàtic magnetotèrmic, 
adequant la secció de la línia a la protecció proporcionada pel relé tèrmic en la secció de 
la línia. 
 

- Canalitzacions 
 
 Les canalitzacions es realitzaran en muntatge superficial amb tub blindat 
metàl·llic PG. La unió entre els conductes dels diferents elements de la instal·lació es 
realitzaran amb manegues metàl·liques amb rosca i contrarosca d'una banda i 
endollables al tub per l'altre (vàlid també per les canalitzacions d'altres instal·lacions). 
 
 A les instal·lacions verticals es col·locaran tallafocs cada 60 cm d'alt. 
 
 Els diàmetres de les canalitzacions s'han obtingut per aplicació de les taules 
corresponents de la REBT. 
 

- Conductors 
 
 Els conductors seran de coure rígid amb coberta de PVC, tensió de servei de 750 
V. El tram corresponent a la instal·lació d'enllaç serà d'una tensió de servei de 1000V. 
 
 Les seccions dels conductes s’han calculat amb els criteris de densitat de corrent 
i de caiguda de tensió estipulats en el REBT. 
  
 Els mecanismes seran de superfície i estancs a la zona d'aparcament i estaran 
situats segons s'indica en els plànols.  
 

- Nivells d’il·luminació 
 
 Els nivells d'il·luminació en cadascuna de les zones de l'aparcament són els 
següents: 
 
Rampes interiors..................................................................................................... 250 lux 
Zona de circulació ................................................................................ superior a 100 lux 
Zona d'aparcament ..................................................................................mínim de 100 lux 
Vestíbuls i escales .................................................................................................. 150 lux 
 
 En l'esquema elèctric es poden veure el nombre de línies d'encesa de 
l'enllumenat.  
 

- Lluminàries 
 
 La il·luminació es realitzarà, en general, amb llums fluorescents color blanc fred 
de 26 mm de diàmetre. Els tubs tindran una potència de 18, 36 o 40 W.  
 
 Les regletes dels fluorescents seran de planxa d'acer esmaltat de color blanc, 
assecades a l'estufa, totalment electrificades i d'alt factor. Portaran tapa per la part 
superior. L'alçada de muntatge serà de 2,50 metres. A les escales les lluminàries tindran 
protecció antivandàlica. 
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- Enllumenat d’emergència 
 
 En les zones d'aparcament s'instal·laran grups autònoms d'enllumenat 
d'emergència amb bateries d'acumuladors recarregables des de la xarxa. El nombre 
d'aparells a col·locar serà el necessari per aconseguir una il·luminació de 5 lux a la zona 
d'aparcaments. 
 
 Els aparells d'enllumenat d'emergència estan constituïts per una caixa proveïda 
de difusor de metacrilat, estant en el seu interior el conjunt de bateria - carregador, 
capaç de subministrar un enllumenat autònom d'una durada d'una hora i mitja com a 
mínim. 
 
 No necessiten manteniment i estaran sempre connectades a la xarxa, encenent 
automàticament en el cas d'una falta de tensió d'entrada i desconnectant automàticament 
quan es restableixi la tensió, recuperant després de la seva descàrrega. 
 
 Les condicions de funcionament, posada en marca i la instal·lació de tots els 
aparells d’emergència seran les prescrites al REBT. 
 
 A la zona de les escales l’enllumenat d’emergència també ho serà de 
senyalització. Quedarà assegurat per grups autònoms amb làmpades d’incandescència. 
 
 Es faran dues línies independents per escala, encara que el nombre d'aparells no 
sigui superior a 12. 
 

- Xarxa de terra 
 
 La instrucció MI-BT 021 determina el valor de la resistència a terra de les 
masses en utilitzar un interruptor diferencial. Aquest interruptor provoca l'obertura 
automàtica en la instal·lació quan la suma vectorial de les intensitats que travessen 
l’interruptor arriba a un valor predeterminat.----------------------------------------------------- 
 
Aquesta resistència ha de tenir un valor de:------------------------------------------------------ 
 
R < 24 / Is en locals humits on Is = sensibilitat en ampers de l'interruptor diferencial.---- 
 
 En el nostre cas es considera una sensibilitat de l'interruptor diferencial de 300 
mA, per la qual cosa resulta:------------------------------------------------------------------------ 
 
R < Ω24 / 0,3 = 80  (Ohms)------------------------------------------------------------------------ 
 
 La xarxa de terres es realitzarà amb conductor de coure de secció 50 mm2 amb 
piques d'acer recobertes de coure de 2 m de llarg. Considerant una resistivitat del 
terreny de 250 Q, la resistència per pica serà de:------------------------------------------------ 
 
ΩR = 250/2 = 150------------------------------------------------------------------------------------  
 
 Amb Ω dos piques verticals s'assegura un valor de resistència inferior a 80. 
Tanmateix, s'ha de verificar el seu valor un cop construït, instal·lant més piques si cal. 
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 Les parts superiors de les piquetes que formen els dispersors a terra seran 
accessibles mitjançant trapes o similars, per poder humitejar i inspeccionar 
periòdicament el seu bon estat i continuïtat. A aquestes es connectarà el conductor de 
protecció de la instal·lació elèctrica a través del punt de connexió situat al quadre 
general, també es connectaran les parts metàl·liques importants de les instal·lacions 
(guies, ascensor, canalitzacions, armadures...). 
 
 Per efectuar la mesura de resistència de terra periòdicament, s’ha d’instal·lar una 
caixa de connexió, o ‘punt de posada a terra’ de manera que sigui accessible i permeti 
obrir el circuit en el punt d'unió entre la línia que ve de terra i la distribució interior del 
mateix (al qual estan units tots els receptors amb parts metàl·liques).------------------------ 
 
 Els conductors del circuit de posada a terra seran identificables en qualsevol 
punt a través del codi de colors establert, sent la seva senyalització mitjançant franges 
grogues i verdes. 

11.8.3. Protecció antiincendis 

 
- Evacuació 

 
 L'aparcament tindrà tres sortides en planta, dos forats d’escala i un ascensor. 
L'ample de les portes d'evacuació és de 0,8 metres i l’ample de les escales és d’1 metre. 
 
 La longitud de tots els recorreguts d'evacuació des del seu origen fins a la sortida 
en planta més propera serà menor de 50 metres. No es considera recorregut d'evacuació 
els trajectes que discorrin per les rampes.-------------------------------------------------------- 
 

- Sistemes d'extinció i seguretat 
 

 S'han previst els següents tipus d'instal·lacions d'extinció i seguretat:--------------- 
 
Extintors manuals: Els extintors a instal·lar seran de pols ABC de 6 Kg. Es col·locaran 
de manera que el recorregut real (mesurat segons criteris de la NBE-CPI 96) per arribar 
a un extintor des de qualsevol origen d'evacuació, sigui menor de 15 metres. S'instal·larà 
un extintor mòbil amb carro de 25 kg de pols ABC cada 1.500 m2 de superfície. Els 
extintors estaran situats on hi hagi major probabilitat d'originar-se un incendi, pròxims a 
les sortides i en llocs de fàcil visibilitat i accés. Es col·locaran a l'interior d'un armari de 
clau única sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de forma que la part 
superior de l'extintor queda com a màxim a 1,70 metres del terra. Els extintors mòbils 
estaran protegits en el seu corresponent armari. 
 
 Els extintors a instal·lar en total són: 
 
10 Extintors de 6 Kg de pols ABC 
1 Extintors de 25 kg de pols ABC 
 
Equips de mànega: Les mànegues seran de 25 mm de diàmetre. Disposarà d'una llança 
de 3 efectes de tipus Variocal III, d'un manòmetre cromat de O a 16 bars, d'una vàlvula 
d'1 YZ "de llautó amb ràcord d'alumini estampat. La mànega estarà col·locada en un 
armari IPF-43, per a mànegues de 25 m. Aquest armari serà de xapa d' 1 mm i de 
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dimensions 750 x 550 x 170 mm amb porta de frontissa, marc cromat i clau única. 
Disposarà d'una debanadora radial cromada de 45 cm i d'un joc de ràcords b-45 
d'alumini estampat, segons normes UNE. La part frontal serà de vidre i portarà la 
inscripció “Rómpase en caso de incendio”. Les boques d'incendis s’hauran de situar 
sobre un suport rígid de manera que el centre de la mateixa quedi com a màxim a una 
alçada de 1,5 m amb relació a terra. Es col·locaran de manera que quedi coberta la 
totalitat de l'aparcament quedant un equip sempre a menys de 5 m de les sortides.--------  
 

- Sistemes de detecció 
 

Detectors de temperatura: La detecció de temperatura es realitzarà mitjançant detectors 
termovelocimètrics. Es col·locarà un detector cada 30 m2, preferentment a la zona 
d'estacionaments (un cada dues places d'aparcament). El nombre de detectors a instal·lar 
serà de 54. La central de senyalització i control serà per a 1 zona, amb possibilitat de 
transmetre l'alarma a un centre de vigilància permanent. Les canalitzacions es 
realitzaran amb tub metàl·lic blindat tipus PG. El cable conductor serà de coure de 2 x 
1,5 mm2 de secció. Les canalitzacions verticals portaran tallafocs a 60 cm del paviment.  
 

- Ventilació. 
 

 La instal·lació de ventilació instal·lada pot fer 6 renovacions per hora. 
La instal·lació constarà d'una sèrie de ventiladors impulsors i una altra d'extractors, els 
quals distribueixen l'aire a través d'una xarxa de conductes de xapa galvanitzada per tot 
l'aparcament, garantint un escombrat de tot el seu volum. La posició dels diferents grups 
impulsor - extractor s'indica en els plànols. Els extractors resisteixen una temperatura de 
200 ° C durant 2 hores.------------------------------------------------------------------------------ 
 

- Manteniment de les instal·lacions contra incendis-------------------------------------- 
 
Extintors d'incendis:  
 
Operacions a realitzar pel personal del titular de la instal·lació cada tres mesos:----------- 
 
· Comprovació de l'accessibilitat, senyalització i bon estat aparent de conservació. 
 
· Inspecció ocular d'assegurances, precintes, inscripcions, ... Comprovació del pes i  
pressió en el seu cas. Inspecció ocular de l'estat extrem de les parts mecàniques 
(Broquet, vàlvula, mànega, etc.)------------------------------------------------------------------- 
 
Operacions a realitzar per personal especialitzat del fabricant o instal·lador de l'equip 
del sistema:-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
· Cada any: Verificació de l'estat de càrrega (pes, pressió) i en el cas d'extintors de pols 
amb ampolla d'impulsió, estat de l'agent extintor. Comprovació de la pressió d'impulsió 
de l'agent extintor. Estat de la mànega, broqueta o llança, vàlvules i parts mecàniques. 
 
· Cada cinc anys: A partir de la data de timbrat de l'extintor (i per tres vegades) es 
retimbrarà l'extintor d'acord amb la ITC-MIE Apt.5 del Reglament d'aparells a pressió 
sobre extintors d'incendis (BOE núm. 149, de 23 de juny de 1992).-------------------------- 
 



 PROJECTE D’APARCAMENT SUBTERRANI AL SECTOR P.A.U. 04. HOSTALRIC 

DOCUMENT 1. MEMÒRIA 

 

 24

Sistemes de detecció i alarma d'incendis: 
 
Operacions a realitzar pel personal del titular de la instal·lació cada tres mesos: 
 
· Comprovar el funcionament de les instal·lacions (amb cada font de subministrament), 
substituir fusibles, pilots, ... defectuosos. 
 
· Manteniment d'acumuladors (neteja de borns, reposició d'aigua destil·lada, etc.) 
 
Operacions a realitzar per personal especialitzat del fabricant o instal·lador de l'equip 
del sistema cada any: 
 
    • Verificació integral de la instal·lació. 
    • Neteja de l'equip de centrals i accessoris. 
    • Verificació d'unions enroscades o soldades. 
    • Neteja i reglatge de relés. 
    • Regulació de tensions i intensitats. 
    • Verificació dels equips de transmissió d'alarmes. 
    • Prova final de la instal·lació amb cada font de subministrament elèctric. 
 
Boques d'incendi: 
 
Operacions a realitzar pel personal del titular de la instal · lació cada tres mesos: 
 
· Comprovar l'accessibilitat i senyalització dels equips. 
 
· Comprovació per inspecció de tots els components, procedint a desenrotllar la mànega 
en tota la seva extensió i accionament del broquet, cas de ser diverses posicions. 
 
· Comprovació, per lectura del manòmetre, de la pressió de servei. 
 
· Neteja del conjunt i greixatge de tancaments i frontisses en portes i armari. 
 
Operacions a realitzar per personal especialitzat del fabricant o instal · lador de l'equip 
del sistema cada any: 
 
· Desmuntar la mànega i provar està en un lloc adequat. 
 
· Comprovació del correcte funcionament del broquet en les seves diferents posicions i 
del sistema de tancament. 
 
· Comprovació de l'estanqueitat de la mànega i estat de les juntes. 
 
 · Comprovació de la indicació del manòmetre amb un altre de referència. 
 
 En tots els casos, tant el mantenidor com l'usuari o titulars de la instal·lació, 
conservaran constància documental del compliment del programa de manteniment 
preventiu, indicant, com a mínim: les operacions efectuades, el resultat de les 
verificacions i proves i la substitució d'elements defectuosos que s'hagin realitzat. 
Les anotacions s'han de portar al dia i estaran a disposició dels serveis d'inspecció. 
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11.8.4. Instal·lacions de recollida d’aigües 

 
- Desguassos 

 
 Per evitar l'entrada d'aigua de pluja a l'interior de l'aparcament es col·locarà una 
reixa a la intersecció de les rampes d'entrada i sortida. Aquesta reixa ha d'abastar tota la 
longitud de la rampa. 
  
 Els tubs d'evacuació seran de PVC i s'instal·laran de manera que l'evacuació de 
l'aigua es produeixi per gravetat. Les baixants es col·locaran entre el mur pantalla i 
l'envà. 
 

- Bombes d’aigües residuals----------------------------------------------------------------- 
 
 Les bombes d'aigües residuals estaran situades en una fossa quadricular de 1,3 m 
de costat i 0,325 m de profunditat. Al fossat es col·locarà, per a l'evacuació de les aigües 
pluvial, una bomba submergibles de cabal 12,5 l/s. Estaran alimentades per una tensió 
de 3 x 3 80/220 V. El quadre de comandaments es situarà al costat del pou de la bomba. 
Disposarà d'automatismes necessaris per poder funcionar les 2 bombes simultàniament 
en cas d'emergència. La línia d'alimentació de les bombes des del quadre de control serà 
directa. La canonada de sortida serà d'acer galvanitzat de 3 “ de diàmetre. 

11.8.5. Ascensor 

 
 S’instal·larà un ascensor. Complirà la normativa vigent perquè sigui apta per a 
minusvàlids (doble passamans, alçada de la botonera, anivellament de la cabina de 
l'ascensor, etc.). La tracció serà oleodinàmica mitjançant cilindre i pistó lateral. 
Les dimensions de la cabina són 1,25 x 1,50 m, descomptant passamans i les 
dimensions del buit de 2,00 x 2,50 m. L'ample de portes és de 900 mm i es controlaran 
mitjançant cèl·lules fotoelèctriques. La profunditat de la fossa serà de 1,10 m. 
El nombre de parades a realitzar serà de 2, una al soterrani i una a l'exterior. 
La velocitat de l'ascensor serà de 0,6 m / s. Les escomeses de força i enllumenat estaran 
connectades amb la presa de terra, admetent-se una caiguda de tensió màxima del 5%. 
L'interruptor de força anirà dotat d'enclavament per cadenat. Al costat del interruptor de 
l'enllumenat s'instal·larà un endoll (220 V + T). 
 

12. Disposicions administratives 

12.1. Programa de treballs i termini de garantia 

 
A l’annex 8 queda recollit el pla de treballs, que preveu una durada de l’obra de 

3 mesos i 5 dies. També s’hi indica la durada de les principals activitats de l’obra. 
 

 El termini de garantia que es considera és d’un any a partir de la recepció de les 
obres, període de temps que es considera suficient per observar el comportament de les 
obres en qualsevol condició de servei. 
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12.2. Classificació del contractista 

 
 En compliment dels Articles 25 a 29 del Reial Decret 1098/2001, es proposa a 
continuació la classificació que ha de ser exigida als Contractistes per a presentar-se a la 
licitació de l’execució d’aquestes obres. 
 

Grup C Subgrup 2 Categoria 
Edificacions Estructures de fàbrica o formigó e 

 
Taula 1. Classificació del contractista 

12.3. Justificació de preus 

 
 La justificació de preus d’aquest projecte es basa en els bancs de preus de 
l’ITEC. En  concret per a l’elaboració del pressupost s’han utilitzat els bancs de preus 
del BEDEC. La justificació de preus es presenta a l’annex 13. Els costos indirectes 
aplicats als preus del present projecte són del 0,00%. 

12.4. Revisió de preus 

 
 En compliment del Decret 3650/1970 de 19 de desembre, complementat pel 
Reial Decret 2167/1981 de 20 d’agost i de l’article 103 del Reial Decret 2/2000 de 16 de 
juny de Contractes de les Administracions Públiques (BOE 20/6/2000) i per tractar-se 
d’un contracte d’obra en que el termini d’execució no excedeix a dotze mesos, no té 
revisió de preus. 

12.5. Altres disposicions 

 
 D’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’ha realitzat un Estudi 
de Seguretat i Salut en el treball, el contingut del qual figura reflectit a l’annex 14. 
 

13. Documents del projecte 
 
 Els documents que integren el present projecte són els que s’indiquen a 
continuació: 
 
DOCUMENT 1. MEMÒRIA I ANNEXES 
 

- Memòria 
- Annexes a la memòria 

� Annex 1. Estudi topogràfic 
� Annex 2. Estudi geotècnic 
� Annex 3. Enderrocs i moviments de terres 
� Annex 4. Obres de fàbrica 
� Annex 5. Ferms i paviments 
� Annex 6. Senyalització 
� Annex 7. Enllumenat en superfície 
� Annex 8. Planificació de l’obra 
� Annex 9. Maniobrabilitat 
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� Annex 10. Estudi de demanda 
� Annex 11. Estudi d’alternatives 
� Annex 12. Classificació del contractista 
� Annex 13. Justificació de preus 
� Annex 14. Estudi de Seguretat i Salut 
� Annex 15. Pressupost per a coneixement de l’administració 
� Annex 16. Reportatge fotogràfic 

 
DOCUMENT 2. PLÀNOLS 
 

- 1. Situació i emplaçament 
- 2. Retirada d’arbrat i planta de demolicions i enderrocs 
- 3. Primera fase d’excavació 
- 4. Segona fase d’excavació 
- 5. Tercera fase d’excavació 
- 6. Planta de fonaments 
- 7. Elements de fonamentació profunds. Pantalles 
- 8. Elements de fonamentació superficials. Sabates aïllades 
- 9. Estructures de sosteniment. Pilars 
- 10. Estructures de contenció. Mur 
- 11. Forjat pretensat. Armadura activa 
- 12. Forjat pretensat. Armadura de reforç passiu 
- 13. Forjat pretensat. Suports 
- 14. Detall rampes d’accés 
- 15. Planta paviments interiors 
- 16. Planta paviments i urbanització superfície 
- 17. Senyalització obres 
- 18. Senyalització interior 
- 19. Marques vials 

 
DOCUMENT 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
DOCUMENT 4. PRESSUPOST 
 

- Amidaments 
- Quadre de preus número 1 
- Quadre de preus número 2 
- Pressupost 
- Resum de pressupost 
- Últim full 

 

14. Pressupost per a coneixement de l’Administració 
 

 Realitzats els amidaments i aplicats els preus unitaris, tal i com es desenvolupa 
en el document 4, les quantitats a les que puja el pressupost són: 
 
Capítol 1: Treballs previs...................................................................................1.175,80 € 
Capítol 2: Demolicions i enderrocs..................................................................10.923,01 € 
Capítol 3: Moviments de terres........................................................................33.410,49 € 
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Capítol 4: Estructura.......................................................................................543.043,99 € 
Capítol 5: Drenatge.............................................................................................6.128,34 € 
Capítol 6: Impermeabilitzacions i aïllaments...................................................48.491,21 € 
Capítol 7: Paviments.......................................................................................101.275,86 € 
Capítol 8: Acabats..........................................................................................110.956,46 € 
Capítol 9: Partides alçades................................................................................23.370,58 € 
 
TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (P.E.M).....................878.775,74 € 
 
Despeses generals (13% sobre el P.E.M).......................................................114.240,85 € 
Benefici industrial (6% sobre el P.E.M)...........................................................52.726,54 € 
Subtotal........................................................................................................1.045.743,13 € 
I.V.A (21% sobre subtotal).............................................................................219.606,06 € 
 
TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (P.E.C).......1.265.349,19 € 
 
PRESSUPOST PER A CONEIXAMENT DE L’ADMINISTRACIÓ...... 1.265.349,19 € 
 
Aquest pressupost per a coneixement de l’Administració puja a la quantitat de: 
(UN MILIÓ DOS-CENTS SEIXANTA-CINC MIL TRES-CENTS QUARANTA-NOU 
EUROS AMB DINOU CÈNTIMS) 
 

15. Conclusions 
 

Amb tot l’exposat al present document, així com en els que segueixen a 
continuació, es considera que s’ha complert l’objectiu del projecte. Segons el parer dels 
signataris està redactat correctament i compleix tots els requisits exigits, per la qual cosa 
es proposa la seva aprovació. 

 
Hostalric, gener de 2013 
 
L’autor del projecte, 
 
Eduard Sureda Soley 
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Les dades topogràfiques emprades en l’elaboració del present projecte 

procedeixen de la cartografia digital facilitada pel departament d’urbanisme i topografia 

de l’Ajuntament d’Hostalric. 

 

La zona facilitada comprèn des del castell del municipi a la nova variant de la C-

35 inaugurada fa pocs anys, i des de la plaça de la Vila fins a l’inici de la Via Romana. 

Per a redactar el present projecte sols s’ha utilitzat la topografia pròxima a la zona 

d’actuació del polígon d’actuació urbanístic número 4, la zona anomenada P.A.U. 04. 

 

El plànol topogràfic facilitat es troba en coordenades UTM i recull tots els 

elements cartogràfics que poden afectar al desenvolupament del projecte, com vies de 

tràfic, edificacions, voreres, etc. 

 

El projecte s’ha dut a terme directament sobre plànol digital, sense haver de 

realitzar un aixecament topogràfic. No es disposa de vèrtexs topogràfics propers a la 

zona del emplaçament del pàrking. Per la qual cosa es prendran les cotes i les distàncies 

respecte de les façanes com a referència per al replanteig de l’obra. 
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1. Introducció 
 

No es disposa de cap estudi geotècnic realitzat a priori al sector del polígon 

d’actuació urbanístic número 4, conegut com P.A.U 04. Tampoc es disposa d’un estudi 

en cap punt del poble ni les seves proximitats. Per tant, s’ha optat per consultar la 

informació que proporciona l’IGME (Institut Geològic i Miner d’Espanya) per a 

conèixer les aptituds del terreny a ser excavat i cimentat 

 

La recollida d’aquesta informació es necessita per a dur a terme una sèrie 

d’excavacions necessàries per al desenvolupament de l’obra i per a determinar les 

característiques dels fonaments que es construiran.  

 

L’obra a realitzar és un pàrking subterrani delimitat en el seu perímetre per murs 

pantalla. Les pantalles no sobrepassaran els 10 metres de profunditat en cap cas, per la 

qual cosa el nivell freàtic no ens afectarà l’obra al trobar-se a molta més profunditat. I és 

que la zona d’emplaçament de l’obra es troben assentat sobre l’inici del turó de l’antic 

volcà d’Hostalric. 

 

L’objecte d’aquesta informació sobre el terreny és la descripció de la composició 

del subsòl i la determinació de la presència de nivell freàtic per tal de donar les 

recomanacions oportunes pel que fa al disseny i càlcul dels fonaments de l’estructura. 

S’obtindran paràmetres resistents del sòl, s’estimaran assentaments, es detectaran 

possibles agressivitat del sòl i es buscarà qualsevol altre problema que pugui generar el 

terreny. 

 

2. Recopilació d’informació i descripció del terreny 
 

S’ha extret informació de l’Institut Geològic i Miner d’Espanya i de les mines 

excavades a Hostalric des de fa cents d’anys. 

 

 L’IGME ens proporciona un plànol geològic a gran escala de la zona. Se n’ha 

extret que Hostalric es troba envoltat de terreny amb unes condicions constructives 

favorables. Tota aquesta informació s’adjunta al mapa de l’IGME al final d’aquest 

annex. 

 

 La informació visual que s’extreu del tipus de terreny que envolta el poble 

d’Hostalric és la següent: 

 

� Es tracta de granit disgregat molt compacte amb una càrrega d’enfonsament 

estimada de 1100 KPa. Per als càlculs es pot prendre una tensió admissible de 

valor 360 KPa. 

� La densitat del terreny s’adopta com si quedés saturat d’aigua, tant sobre el 

forjat com a la pressió exercida sobre les pantalles. Es pren una γ = 20 KN/m
3
. 

� Al no haver-hi argiles la cohesió és nul·la. 

� S’estima un angle de fregament: Φ ≈ 30º 
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3. Conclusions i recomanacions 
 

En funció de les dades proporcionades per l’IGME i les aportades per 

l’ajuntament es proposen les següents recomanacions per als fonaments del pàrking 

subterrani: 

 

� La compacitat detectada en el terreny no dóna problemes alhora de fonamentar 

qualsevol estructura.  

� Alhora de fer les excavacions s’admeten talussos de forma temporal de 3V:2H.  

 

4. Mapa geotècnic general 
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1. Enderrocs 
 

 La zona d’actuació del projecte obligarà a enderrocar dos coberts d’obra que es 

troben a la superfície futura del pàrking. S’enderrocarà també la vorera paral·lela a 

l’Avinguda Coronel Estrada i en tota la direcció longitudinal del pàrking. 

 

 Tot el material enderrocat que s’extregui de la zona serà portat a abocadors 

controlats per al seu posterior tractament i reciclatge. 

 

 No es veurà cap servei afectat per la construcció de l’aparcament, ja que al costat 

de l’Avinguda Coronel Estrada on es pretén executar el projecte no hi ha embornals, pous 

de registre ni il·luminació. Actualment es troba tot al costat oposat. Per tant, no es 

malmetrà durant el projecte ni caldrà que sigui restituït una vegada s’acabi. 

 

2. Esbrossada del terreny 
 

 Es realitzarà l’esbrossada del terreny i l’extracció de la capa vegetal. A la zona 

d’actuació hi ha varis exemplars de pollancres que caldrà talar. Es duran a abocadors 

autoritzats per al seu ús posterior. Pel que fa a la terra vegetal, s’aplegarà sense restes 

d’arbres ni vegetals de gran mida per a la seva posterior utilització en d’altres zones que 

es considerin apropiades. S’ha considerat una excavació de terra vegetal de 0,5 metres tot 

i que puntualment pugui arribar a més profunditat. 

 

3. Moviments de terres 
 

Les conclusions de l’estudi geotècnic ens indiquen que els materials existents a la 

zona són granits disgregats molt compactes i amb una resistència de 3,5 kp/cm
2
 de 

mitjana. 

 

Donada la naturalesa dels materials existents, es preveu que seran de fàcil 

excavació mitjançant maquinària convencional de moviment de terres, tipus 

retroexcavadora. Es considera que la major part dels materials procedents de l'excavació 

a la zona d’estudi, predominantment sorrencs, són tolerables, és a dir aptes per al 

rebliment de rases i pous. 

 

 Pel que fa a l’estabilitat de talussos al subsòl, la naturalesa dels materials fa que es 

consideri per l’excavació temporal dels fonaments dels pilars i mur uns pendents semi-

verticals, de l’ordre de 60º-75º com a màxim. Pel que fa a l’estabilitat de talussos de la 

superfície de la esplanada i a la zona més allunyada de l’Avinguda Coronel Estrada, es 

pot considerar el mateix criteri. 

 

 Una vegada enderrocats els coberts, feta l’esbrossada i retirada la terra vegetal, 

ens trobem amb les condicions idònies per a realitzar la primera fase excavació fins a la 

cota de coronació de les pantalles,  89,625 m.  La cota mitjana de la superfície actual del  

polígon d’actuació urbanística 04, el P.A.U 04, és d’uns 90,35 m aproximadament 

excepte en dos dels extrems, on ens trobem amb unes petites incisions de terreny a cota 
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màxima de 92,25. Llavors el volum de terres que s’ha d’excavar, en un primer 

pensament, incloses les vegetals, és de 1440 m
3
. 

 

 S’excavarà 1 metre més enllà del parament exterior de les pantalles per a deixar 

l’espai necessari per al pretensat de tendons, amb els corresponents talussos a on es 

necessitin i segons indicat als plànols corresponents. Llavors el volum definitiu de terres 

que cal excavar en una primera fase d’excavació, previ a l’execució de les pantalles i 

considerant l’espai pel tesat i els talussos, és de  1050 m
3
. Totes aquestes terres seran 

transportades a un abocador controlat. 

  

 No serà necessària una rampa d’accés a aquesta primera fase d’excavació perquè 

l’Avinguda Coronel Estrada i la cota d’excavació són molt pròximes. S’entrarà 

directament la maquinària des de l’avinguda a l’interior del futur pàrking. 

 

 Una vegada executades les pantalles, es procedirà al buidat de terres al seu interior 

i de la zona que ocuparà la rampa d’entrada i sortida a l’aparcament. El total de terres a 

buidar entre pantalles és de 4500 m
3
 aproximadament i a la zona de rampes d’uns 603 m

3
. 

Es deixaran unes petites rampes d’accés als dos extrems de la futura rampa d’accés per al 

pas de maquinària. Els talussos de l’excavació de la rampa es deixaran d’acord al plànol 

corresponent. Tot el volum de terres extret es portarà a un abocador controlat excepte 334 

m
3
 que s’utilitzaran de rebliment per al trasdós del mur de contenció, una vegada 

executat. 

 

 El següent pas és l’excavació de les terres de les sabates aïllades dels pilars, amb 

un volum unitari d’uns 17 m
3 
considerant ja els talussos necessaris. Veure plànol 

corresponent pel que fa als talussos. En paral·lel s’excava també la sabata del mur de 

contenció, amb les talussos corresponents indicats al plànol de fonaments, extraient un 

volum de terres d’uns 1120 m
3
 aproximadament. 

 

 Un cop construït el mur de contenció es procedeix al rebliment de terres tant del 

trasdós del mur com de la rampa d’accés, fins arribar a la cota de la rasant d’aquesta. Al 

trasdós s’hi aboquen 507 m
3
 de terres i a la zona de les rampes 432 m

3
. 

 

 Un cop executada la coberta es procedirà al rebliment de terres sobre la superfície. 

En total s’abocaran 650 m
3
 de terres. Totes les terres per als rebliments de s’hauran extret 

de la pròpia obra, per tant són un volum de terres que no es duran a l’abocador. 

 

RESUM DE MOVIMENTS DE TERRES 

 

1. Primera fase d’excavació  

 

a. Excavació a cel obert.........................................................................1050 m
3
 

b. Rebliment.................................................................................................0 m
3
 

c. Transport a l’abocador.......................................................................1050 m
3
 

 

2. Segona fase d’excavació 

 

a. Excavació entre pantalles................................................................. 4500 m
3
 

b. Excavació a la zona de la rampa d’accés fins la cota 86,825 m.........603 m
3
 

c. Rebliment.................................................................................................0 m
3
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d. Transport a l’abocador.......................................................................4769 m
3
 

 

3. Execució de fonaments de pilars i mur de contenció 

 

a. Excavació de sabates aïllades de pilars...............................................134 m
3
 

b. Excavació de la sabata del mur de contenció....................................1120 m
3
 

c. Rebliment.................................................................................................0 m
3
 

d. Transport a l’abocador.............................................................................0 m
3
 

 

4. Rebliment del trasdós del mur de contenció, rampes d’accés i coberta 

 

a. Rebliment trasdós mur de contenció...................................................507 m
3
 

b. Rebliment rampes d’accés...................................................................432 m
3
 

c. Rebliment coberta................................................................................650 m
3
 

d. Transport a l’abocador.............................................................................0 m
3
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1. Introducció 
 
L’estructura portant de l’aparcament subterrani al Polígon d’Actuació 

Urbanística 04 (PAU 04) entre l’Avinguda Coronel Estrada i la Baixada d’Ararà es 
realitzarà mitjançant uns murs pantalla d’espessor igual a 60 cm. Llavors es procedirà a 
l’excavació del terreny entre les pantalles fins la cota de la solera del pàrking. Els pilars 
interiors, la rampa d’accés i el forjat es construiran in situ. L’aparcament tindrà dues 
fileres de pilars en la direcció longitudinal i paral·lela a l’Avinguda, amb llums màximes 
de 12 metres. La secció dels pilars serà quadrada i de 600 x 600 mm. En aquest annex 
ens centrem en els murs pantalla. 

 
La pantalla s’ha de calcular per a dues situacions o fases; una en construcció, on 

no es disposarà cap tipus d’ancoratge provisional quan es faci la primera i única 
excavació de 3,1 metres de profunditat (amb el càlcul de la pantalla veurem si és 
possible una estructura autoestable) i l’altra en servei, on el forjat de coberta actuarà 
d’apuntalament. 

  
 Per al dimensionat de la secció del mur pantalla continu s’han utilitzat les 
següents dades de partida: 

 
� Estudi geològic i geotècnic per conèixer les característiques del terreny i 

l’empenta que generarà. 
� Proposta de disseny de les pantalles. 
� Accions a la part superior de les pantalles, associades tant al pes del forjat de 

coberta que haurà de suportar com als moments associats a les accions de servei, 
pes propi i acció del pretensat. 

 
 Una vegada coneguts els esforços s’ha armat la pantalla suposant-la com una 

biga. La profunditat de pantalla per aconseguir l’equilibri serà de 8,6 metres. Llavors 
per a la seva execució es prendran 8,6 metres. 

 
La pantalla es realitzarà amb el procediment dels pannells continus amb el següent 

ordre d’execució: 
 

1. Construcció del mur guia. 
2. Excavació del primer pannell, que té una longitud de 2,6 metres i una 

profunditat de 8,6 metres. 
3. Col·locació de tubs junta als dos costats del pannell. 
4. Instal·lació de l’armadura passiva. 
5. S’aboca formigó mitjançant la tècnica del tub ascendent Tremie. 
6. Extracció dels tubs junta. 
7. Excavació del pannell contigu, en aquest cas amb una longitud d’entre 5 i 7 

metres i una profunditat de 8,6 metres. 
8. Col·locació d’un tub junta al costat del pannell més distant de l’anterior 

construït.  
9. Instal·lació de l’armadura passiva. Abocat del formigó i extracció del tub junta. 
10. Repetició dels passos 7, 8 i 9 fins a completar tot el perímetre. 
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Els materials constitutius de la pantalla compliran les especificacions donades al 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

 
Les quatre cares de la pantalla a l’interior del pàrking seran vistes; llavors caldrà 

realitzar un fratassat mecànic a l’intradós d’aquestes quatre cares vistes. 
 
Segons el procés constructiu de la pantalla, es munta el seu armat en posició 

horitzontal i per mòduls de 2,6 metres i s’aixeca i es gira en posició vertical amb la 
mateixa pantalladora. En aquest moment, i just abans d’introduir l’armadura a la seva 
posició definitiva, cal col·locar uns rigiditzadors tant horitzontals com verticals perquè 
l’armat de cada mòdul no es desmunti durant les maniobres d’aixecament i col·locació 
al seu lloc definitiu. 

 
 En el nostre cas disposem un rigiditzador Φ12@80 tant en sentit horitzontal com 
vertical. 
 
 Al ser l’espessor del forjat de 375 mm, cal deixar unes esperes a les pantalles 
d’uns 325 mm de longitud contant des de la part superior de la pantalla. Per aconseguir-
ho, es col·loquen en direcció transversal a la pantalla i a la part superior de l’excavació 
recolzant-se amb els murs guia unes barres d’armadura passiva de diàmetre 20 mm 
abans de que la pantalladora deixi de sostenir l’armat. Una de les barres horitzontals de 
l’armat de cada mòdul recolzarà sobre d’aquesta armadura provisional, generant així 
aquestes esperes de longitud 325 mm. L’armadura provisional de diàmetre 20 mm no  
es retira fins que no s’hagi abocat formigó a la pantalla i la seva resistència no hagi 
adquirit el valor desitjat perquè l’armat es pugui sostenir a la seva posició definitiva. 
 
 Al punt per on es durà a terme la connexió entre l’espai subterrani i l’exterior no 
es construirà la totalitat de l’alçada de la pantalla. Aquesta es quedarà a la cota 86,525 
metres durant els 9,6 metres d’amplada de la obertura, enlloc de la cota a tots els altres 
punts que serà de 89,625 metres. 
 

 
 

Il·lustració 1. Obertura central als murs pantalla per a permetre l’accés a l’interior del recinte. 
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2. Càlcul de la pantalla en fase de construcció (fase I) 
 
En aquesta fase no disposem cap tipus d’ancoratge degut a que l’excavació que 

es durà a terme posteriorment serà de poca profunditat. Amb el següent annex de càlcul 
comprovarem si efectivament la pantalla és o no autoestable per a la fase de 
construcció. 

 
A continuació s’indiquen els passos que es seguiran per al càlcul: 
 
2.1. Dimensionat de la clava 
 
2.1.1. Càrregues. Valors característics i de càlcul 
2.1.2. Paràmetres del sòl 
2.1.3. Materials, designació i valors de càlcul 
2.1.4. Execució 
 
2.2. Dimensionat de l’armat i comprovacions resistents 
 
2.2.1. Expressió del tallant en funció de la profunditat 
2.2.2. Obtenció del punt de tallant nul per conèixer el màxim M f. 
2.2.3. Càlcul M f, màxim amb ΣM punt de tallant nul = 0  
2.2.4. Obtenció del tallant màxim  
2.2.5. Dimensionat de l’armat vertical 
2.2.6. Dimensionat de l’armat horitzontal 
 

2.1. Dimensionat de la clava 

 
 Considerem una pantalla de 60 cm d’espessor en un terreny granular (granit 
disgregat amb una resistència de 3-4 kp/cm2) i amb una profunditat total d’excavació de 
3,1 metres. La calcularem tenint en compte: 
 

� La clava es calcularà amb el mètode de Blum, aplicant un factor de seguretat 
resultat de multiplicar la clava per 1,2. 

� Les empentes passives es reduiran per un factor α=2/3. 
� Es suposa un control normal de l’execució. 
 

 El mètode de Blum per al càlcul de pantalles es basa en un anàlisi límit. En 
ruptura, actuen les empentes actives i passives segons la distribució de la figura 1. El 
centre de rotació és el punt B, per sota del qual actua la contraempenta. El mètode 
suposa que aquesta es pot considerar concentrada (R1) i actuant en el punt B. D’aquesta 
manera, si prenem moments des de B podem saber si la pantalla és estable o no. La 
contraempenta es considera que es pot desenvolupar si s’amplifica la distància BC en un 
20%. 
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Figura 1. Esquema de pressions a la pantalla en fase I 
 
 
 

 
Figura 2. Esquema de pressions a la pantalla en fase I simplificat 

 
  
 S’ha considerat una sobrecàrrega en el trasdós de la pantalla de 10 kN/m2; 
corresponents a 0,5 metres de terres mesurats des del punt on es preveu que n’hi haurà 
més alçada. Cal dimensionar la pantalla amb aquesta sobrecàrrega, ja que, almenys en 
un punt, es donen aquestes càrregues.  
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Per a calcular la profunditat de clava necessària necessitem les següents dades: 
 

2.1.1. Càrregues. Valors característics i de càlcul 
 
Les càrregues a considerar en el càlcul són les càrregues permanents de terres 

(W) considerant una alçada de 0,5 metres sobre la coberta. 
 

Acció Valor Observacions 
Càrrega permanent W = 10 kN/m2 --- 

Taula 1. Càrregues a considerar per al càlcul de la pantalla 
 
 

2.1.2. Paràmetres del sòl 
 

Φ = 30º 
c = 0 
γ = 20 kN/m3 

 
 

2.1.3. Materials, designació i valors de càlcul 
 

Els materials empleats són els que es mostren a la taula 2. 
 

 Designació EHE Coeficient de seguretat 
Acer passiu B 500 S γ s = 1,15 

Formigó HA-25/B/20/IIa γ c = 1,5 
Taula 2. Materials empleats a la pantalla 

 
 

2.1.4. Execució 
 

 El control d’execució d’aquesta unitat d’obra serà ‘normal’. Per tant, pel que fa a 
l’apartat de recubriments geomètrics i nominals, podrem dir que d’acord amb la EHE-
08 el recubriment mínim que correspon a una armadura passiva dins d’un formigó de fck 
= 25 Mpa, un element general i una classe d’exposició IIa és de rmin = 25 mm.  Al 
tractar-se d’un element in situ i amb un nivell de control normal d’execució tenim un ∆r 
= 10 mm. Llavors això ens dóna un recubriment nominal a adoptar a les armadures 
passives de: rnom = rmin + ∆r = 25 mm + 10 mm = 35 mm 
 
Els coeficients de ponderació de les accions són els que es mostren a la taula 3. 
 
Coeficients de seguretat sobre accions permanents γ f = 1,5 

Taula 3. Coeficient de seguretat sobre les accions considerades 
 

Abans de començar amb els càlculs ens calen els coeficients d’empenta activa i 
passiva, que calculem pel mètode de Rankine. 
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Per Φ = 30º tenim que: 
 
K a = tg2 (45 - (Φ/2)) = 0,33333 
K p = tg2 (45 + (Φ/2)) = 3 → K p = (2/3) 3 = 2 
 
Les lleis actives i passives que regeixen les pressions són: 
 
Llei activa: K a * γ * z + q * K a = K a (q + γ z) 
Llei passiva: K p * γ * (z - ho) 
 
A continuació fem moments al punt B per veure si la pantalla és autoestable o no: 
 
ΣMB = 0 → (1/2) γ (Ho + 0,8h)2 

* K a (1/3)(Ho+0,8h) + (1/2) q K a (Ho+0,8h)2 - (1/2) γ K p 

(0,8h)2 
* (1/3)(0,8h) = 0 

 
Agrupant termes ens queda la següent expressió: 
 
(1/6) γ K a (Ho + 0,8h)3 + (1/2) q K a (Ho + 0,8h)2 = (1/6) γ K p (0,8h)3 

 
Substituint els termes coneguts: 
 
γ = 20 kN/m3 

K a = 0,33333 
K p = 2 
ho = 3,10 m 
q = 10 KN/m lineal 
 
arribem a la següent longitud de clava necessària perquè la pantalla sigui autoestable 
amb la profunditat d’excavació de 3,10 metres: 
 
h = 5,50 metres 
 

2.2. Dimensionat de l’armat i comprovacions resistents 

2.2.1. Expressió del tallant en funció de la profunditat 
 

0 ≤ z ≤ Ho → V(z) = (1/2) γ K a z
2 + q K a z 

 
z > Ho → V(z) = (1/2) γ K a z

2 + q K a z - (1/2) γ K p (z - ho)
2 

 

2.2.2. Obtenció del punt de tallant nul per conèixer el màxim M f 
 
El punt de màxim M f estarà en z > ho perquè hi actuen més forces. El resultat surt 
d’igualar l’expressió del tallant corresponent a z > ho a 0. 
 
V(z) = (1/2) γ K a z

2 + q K a z - (1/2) γ K p (z - ho)
2 = 0 
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Entrant amb totes les dades conegudes tenim que: z = 5,57 m o bé z = 2,07 m.  
 
Al tractar-se d’una equació de segon grau surten dues ‘z’ possibles. És clar que escollim 
la z > ho. Llavors ens quedem amb el valor de z = 5,57 m. 
 

2.2.3. Càlcul M f, màxim amb ΣM punt de tallant nul = 0 
 
(1/6) γ K a (z)3 + (1/2) q K a (z)2 - (1/6) γ K p (z - ho)3 = 192,00 + 51,71 - 100,46 = 143,25 
KN · m 
 

2.2.4. Obtenció del tallant màxim  
 
K a = K p → K a (q + γ z ) = K p γ (z - ho) → z = 4,11 m 
 
V (4,11 m) = ((1/2) * 20 * 0,3333 * 4,112) + (10 * 0,3333 * 4,11) – ((1/2) * 20 * 2 * (4,11 – 
3,10)2)= 49,60 KN 
 
V màx. = 49,60 KN 
 

2.2.5. Dimensionat de l’armat vertical 
 
 Usaré les formules de l’Annex 7 de la EHE-08 corresponents a flexió simple en 
seccions rectangulars. Tenim la següent figura: 
 

 
 

Figura 3. Esquema base de la pantalla pel càlcul de l’armat a flexió 
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Suposem les dades següents: 
 
d = 0,9h = 0,9 * 0,6 = 0,54 m 
d* = 0,1h = 0,06 m 
 
El moment de disseny per metre lineal serà de: M d = 1,60 * 143,25 = 229,20 KN/m  
 
U o = 0,85 fcd b d = 0,85 * 25 * 1 * 0,54 = 7650 KN 
 
Hem de comprovar si M d ≤ 0,375 U o d � 229,20 ≤ 1549,125 KN · m � ok 
 
Tenim un Us1 de: Us1 = U o (1 - √ (1 - ((2 M d ) / U o d ))) = 436,92 KN 
 
La As1 a disposar és de: As1 = Us1 / fyd = 436,92 / (500/1,15) = 1004,92 mm2 

≈ 1005 mm2 
 
Si utilitzem barres de Φ16 mm tenim que: nΦ16 mm = 4,99 ≈ 5 barres/m lineal 

 
Aquesta densitat de barres correspon a disposar barres del Φ16 mm cada 25 cm. La 
disposició de l’armat s’expressa com: Φ16@25 
 

Comprovem que aquesta As1 disposada compleixi amb la quantitat d’armat 
mínim que obliga a posar la EHE. 

 
Per murs i pantalles (són la mateixa tipologia d’estructura) i un acer de qualitat 

B 500 S hem de disposar un armat vertical mínim del 0,9‰, referit a la secció total de 
formigó. 
 
0,9‰ (1000 * 600) = 540 mm2 < 1005 mm2 

 
Llavors disposarem de l’armat trobat amb els càlculs anteriors, superior al 

mínim exigit. 
 
Al ser la pantalla una estructura de fonament que no té una cara sotmesa 

solament a tracció i una altra sotmesa solament a compressió, com podria ser una 
mensula, disposarem d’un armat vertical simètric a ambdues cares de la pantalla 
consistent en el que he calculat anteriorment. 

 

2.2.6. Dimensionat de l’armat horitzontal 
 
Un cop calculat l’armat vertical de la pantalla la comprovem a tallant segons el 

que disposa la EHE. 
 

Cal fer dues comprovacions: 
 

1. V r d ≤ Vu1 (en peces sense armadura de tallant no fa falta comprovar-ho) 
2. V r d ≤ Vu2 

 
V r d, màx. = 1,6 * 49,60 = 79,36 KN 
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Calculem el tallant a la part inferior de la clava sense aplicar el coeficient reductor de 
seguretat a la clava: 
 
h = 5,50 m → h (sense aplicar coeficient reductor) ≈ 4,4 m → z = 3,1 + 4,4 = 7,5 m 
 
Calculem el tallant per metre lineal de pantalla: 
 
V k (7,5m) = (1/2) * 20 * 0,33333 * 7,52 + 10 * 0,3333 * 7,5 - (1/2) * 20 * 2 * (7,5 – 3,1)2 = 
170,55 KN.  
 
Vu2 = [0,12 * ξ * (100 ρ l  fck)

1/3 
* 0,15 σ’ c d] bo d = 0,12 * 1,608 * (100 * 1,86 * 10-3 * 25)1/3 

* 

1000 * 0,54 =173,92 KN 
 
ξ = 1 + √(200/d) = 1,608 < 2,0 � ok 
 
ρ l = A s / (bo d) = 1,86 * 10-3 

 

V r d, màx. = 79,36 KN ≤ V u 2 ≤ 173,92 KN 
 
V k = 170,55 KN < V u 2 = 173,92 KN → NO s’ha de disposar armadura transversal a 
tallant 
 
Haurem de disposar l’armadura mínima a tallant: 
 
A α mín. = 0,02 fcd bo / fyd = 833,3 mm2/m  
 
on fyd no pot ser major a 400 Mpa. En aquest cas prenem un acer B500 S, per tant 
usarem com a valor de fyd els 400 Mpa. 
 
 Dimensionem en aquest punt l’armat horitzontal. Una secció tipus d’una pantalla 
no ha de resistir en principi flexions horitzontals importants. A la EHE-08 es defineixen 
les quanties geomètriques mínimes per a murs, que es poden usar també per aquesta 
tipologia d’estructura. L’armadura horitzontal mínima que hem de disposar és del 3,2‰ 
repartides en ambdues cares (l’acer passiu és de qualitat B 500 S). No obstant, al 
disposar-se la pantalla per mòduls de menys de 7,5 metres entre juntes verticals, es pot 
reduir a la meitat aquesta quantia geomètrica mínima. En el nostre cas disposarem de 
mòduls de 2,6 metres. 
 
 La EHE ens exigeix col·locar l’armat simètric a ambdues cares; llavors cal 
repartir un 1,6‰ de la secció total de formigó. Ens toca disposar una quantia del 0,8‰ a 
cada cara. Això es tradueix en 0,8‰ (1000 * 600) = 480 mm2/mlineal 
 
Si escollim Φ12mm hem de disposar una àrea d’acer de: 
Àrea (Φ12mm)=(π * 122) / 4 = 113,09 mm2 
Disposem 5 barres per metre lineal, amb una superfície d’acer de 565,5 mm2/mlineal � 
Φ12@20 a cada cara. 
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3. Càlcul de la pantalla en fase de servei (fase II) 
 
En la construcció de pantalles és més crítica la fase de construcció que la fase de 

servei, sempre i quan es disposi d’una llosa de compressió a la fase de servei. 
 
 Referent al càlcul de l’armat s’esperen uns tallants i uns moments més petits 

que en fase de construcció. Tot i així es faran els càlculs per demostrar-ho.  
 

A continuació s’indiquen els passos que es seguiran per al càlcul: 
 
3.1. Dimensionat de la clava 
 
3.1.1. Càrregues. Valors característics i de càlcul 
3.1.2. Paràmetres del sòl 
3.1.3. Materials, designació i valors de càlcul 
3.1.4. Execució 
 
3.2. Dimensionat de l’armat i comprovacions resistents 
 
3.2.1. Expressió del tallant en funció de la profunditat 
3.2.2. Obtenció del punt de tallant nul per conèixer el màxim M f. 
3.2.3. Càlcul de M f, màxim amb ΣM punt de tallant nul = 0  
3.2.4. Obtenció del tallant màxim  
3.2.5. Dimensionat de l’armat vertical 
3.2.6. Dimensionat de l’armat horitzontal 
 

3.1. Dimensionat de la clava 

 
La calculem tenint en compte els mateixos paràmetres del terreny que en fase de 

construcció de les pantalles. L’única diferència respecte de la primera fase és que ara 
farem la suma de moments al punt on tenim la llosa que fa de coberta arriostrada amb la  
 
pantalla. D’aquesta manera la força “T” que apareix en aquest punt D no és, de moment, 
una incògnita a tenir en compte en el càlcul. 

 
Per fer el sumatori de moments no utilitzarem el mètode de Blum com en el cas 

anterior ni reduirem les empentes. El que mantenim és el control d’execució normal per 
al possible càlcul del moment de disseny en el cas de ser necessari. 

 
 Podem fer la ΣMD i calcular la longitud de clava sense tenir en compte l’acció 
del pretensat perquè els moviments de les pantalles deguts al tesat dels cordons són molt 
petits. Seguidament seran calculats per demostrar-ho. Per fer-ho, necessitem les dades: 

 
- Tensió σ que arriba als cordons descomptant pèrdues i a llarg termini: 1200 MPa 
- Àrea del cordó de 15,2” de diàmetre: 140 mm2 
- Espessor del forjat pretensat: 375 mm 
- Densitat de pretensat per metre en direcció X: 38/8,85 =4,29 cordons/m 
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- Densitat de pretensat per metre en direcció Y: 47/12 =3,92 cordons/m 
- Longitud en direcció X= 58,20 m 
- Longitud en direcció Y= 29,40 m 

 
P/A x = (1200 MPa * 140 mm2) / (1000 mm * 375 mm) * 4,29 cordons/m = 1,92 MPa 
∆l = P/A * (l/E) = 1,92 MPa * (58.200 / 29.779 MPa) = 3,76 mm 
 
P/A y = (1200 MPa * 140 mm2) / (1000 mm * 375 mm) * 4,29 cordons/m = 1,92 MPa 
∆l = P/A * (l/E) = 1,92 MPa * (29.400 / 29.779 MPa) = 1,90 mm 
 
 Els moviments de les pantalles degut a l’acció del pretensat és mínim. Llavors 
aquest aspecte no es té en compte alhora de fer els càlculs de la pantalla en fase II, en 
servei. Per dimensionar la clava necessària utilitzem la figura 4: 
 

 
Figura 4. Esquema de forces per al càlcul de la clava en fase de servei 

 
 
 Per a calcular la profunditat de clava necessària necessitem les següents dades: 
 

3.1.1. Càrregues. Valors característics i de càlcul 
 
Les càrregues a considerar en el càlcul són, a més de les càrregues permanents 

de terres (W1) i de paviment (W2), la sobrecàrrega d’ús. 
 

Acció Valor Observacions 

Càrrega permanent (terres + paviment) 
W1=10 kN/m2 
W2=0,5 kN/m2 

--- 

Sobrecàrrega d’ús 5 kN/m2 --- 
Taula 4. Càrregues a considerar per al càlcul de la pantalla 
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3.1.2. Paràmetres del sòl 
 

Φ = 30º 
c = 0 
γ = 20 kN/m3 

 

3.1.3. Materials, designació i valors de càlcul 
 

Els materials empleats són els que es mostren a la taula 5. 
 

 Designació EHE Coeficient de seguretat 
Acer passiu B 500 S γ s = 1,15 

Formigó HA-25/B/20/IIa γ c = 1,5 
Taula 5. Materials empleats a la pantalla 

 

3.1.4. Execució 
 

 El control d’execució d’aquesta unitat d’obra serà ‘normal’. Per tant, pel que fa a 
l’apartat de recubriments geomètrics i nominals, podrem dir que d’acord amb la EHE-
08 el recubriment mínim que correspon a una armadura passiva dins d’un formigó de fck 
= 25 Mpa, un element general i una classe d’exposició IIa és de rmin = 25 mm.  Al 
tractar-se d’un element in situ i amb un nivell de control normal d’execució tenim un ∆r 
= 10 mm. Llavors això ens dóna un recubriment nominal a adoptar a les armadures 
passives de: rnom = rmin + ∆r = 25 mm + 10 mm = 35 mm 
 
 Els coeficients de ponderació de les accions són els que es mostren a la taula 6. 
 
Coeficients de seguretat sobre accions permanents γ f = 1,5 
Coeficients de seguretat sobre accions variables γ f = 1,6 

Taula 6. Coeficient de seguretat sobre les accions considerades 
 

Abans de començar amb els càlculs ens calen els coeficients d’empenta activa i 
passiva, que calculem pel mètode de Rankine. 

 
Per Φ = 30º tenim que: 
 
K a = tg2 (45 - (Φ/2)) = 0,33333 
K p = tg2 (45 + (Φ/2)) = 3 → K p = (2/3) 3 = 2 
 
 Les lleis actives i passives que regeixen les pressions són: 
 
Llei activa: K a * γ * z + q * K a = K a (q + γ z) 
Llei passiva: K p * γ * (z - h) 
 
 A continuació fem moments al punt D per determinar la profunditat de clava 
necessària: 
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ΣMD = 0 → (1/2) γ (h + d)2 
* K a (2/3) (h + d) + (1/2) q K a (h + d)2-(1/2) γ K p d

2 
* [(2/3)d 

+ h] = 0 
 
 Agrupant termes ens queda la següent expressió: 
 
(1/3) γ K a (h + d)3 + (1/2) q K a (h + d)2 = (1/2) γ K p d

2 
* [(2/3) d + h] 

 
 Substituint els termes coneguts: 
 
γ = 20 kN/m3 
K a = 0,33333 
K p = 2 
h = 3,10 m 
q = 15,5 KN/metre lineal 
 
arribem a la següent longitud de clava necessària perquè la pantalla sigui autoestable 
amb la profunditat d’excavació de 3,10 metres: 
 
d ≈ 2,0 metres 
 
 Es verifica el que s’havia dit a l’inici del càlcul de la fase II. El més crític en la 
construcció d’una pantalla és la fase de construcció. 
 

3.2. Dimensionat de l’armat i comprovacions resistents 

 

3.2.1. Expressió del tallant en funció de la profunditat 
 

0 ≤ z ≤ h → V(z) = (1/2) γ K a z
2 + q K a z - T 

 
z > h → V(z) = (1/2) γ K a z

2 + q K a z - (1/2) γ K p (z - h)2 - T 
 

3.2.2. Obtenció del punt de tallant nul per conèixer el màxim M f 
 
 El punt de màxim M f abans estava en z > h perquè hi actuaven més forces. En la 
fase de servei al tenir la força “T” a coronació de pantalles la cosa pot canviar. 
Estudiarem els dos casos per separat. 
 
0 ≤ z ≤ h → V(z) = (1/2) γ K a z

2 + q K a z – T = 0 
 
z > h → V(z) = (1/2) γ K a z

2 + q K a z - (1/2) γ K p (z - h)2 – T = 0 
 
E a 

t + E a 
q = E p + T 

 
T = {(1/2) γ K a (h + d)2} + {q K a (h + d)} – {(1/2) γ K p d

2} = 86,70 + 26,35 - 80 = 
33,05 KN 
 
0 ≤ z ≤ h → z = 2,39 m; z=-3,94 m 
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z > h → z = 2,65 m i z=5,10 m 
 

3.2.3. Càlcul de M f, màxim amb ΣM punt de tallant nul = 0  
 

z > h → z = 2,65 m i z = 5,10 m 
 
ΣM = {(1/6) γ z3 K a} + {(1/2) q K a z

2} – {(1/6) γ K p (z - h)3} – {T z} 
 
z = 5,10 m → ΣM = -7,30 KN · m 
z = 2,65 m → ΣM = -48,16 KN · m 
 
0 ≤ z ≤ h → z = 2,39 m; z=-3,94 m 
 
ΣM = (1/6) γ z3 K a + (1/2) q K a z

2 – T z 
 
z = 2,39 m → ΣM = -49,06 KN · m  
 

3.2.4. Obtenció del tallant màxim  
 
K a = K p → K a (q + γ z) = K p γ (z - h) → z = 3,875 m 
 
0 ≤ z ≤ h → V(z) = (1/2) γ K a z

2 + q K a z – T = 0 
 
z > h → V(z) = (1/2) γ K a z

2 + q K a z - (1/2) γ K p (z - h)2 – T = 0 
 
0 ≤ z ≤ h → V (3,875m) = 37,029 KN 
z > h → V (3,875m) = 25,01 KN 
 

3.2.5. Dimensionat de l’armat vertical 
 

Els moments obtinguts són inferiors als de la fase de construcció de la pantalla. 
Llavors l’armat vertical, que depèn de flexió, es col·locarà segons els càlculs de fase I. 
 

3.2.6. Dimensionat de l’armat horitzontal 
 

Els tallants obtinguts són inferiors als de la fase de construcció. Llavors l’armat 
horitzontal es col·locarà segons els càlculs de la fase I. 
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1. Dades 

1.1. Descripció. Geometria del problema 

 

 Cada pilar transmet la càrrega axial deguda al pes propi del forjat, les càrregues 
permanents i les sobrecàrregues d’ús a una sabata aïllada. La dimensionarem 
considerant una amplada B igual a una llargada B, és a dir, una sabata quadrada perquè 
no tindrem moments flectors. 
 

1.2. Càrregues. Dades necessàries 

 

De la mateixa manera que al dimensionat dels pilars, les càrregues a considerar 
en el càlcul són solament un axil. És el mateix que suporta el pilar i que baixa per aquest 
fins arribar a la sabata. No hi ha moments flectors en cap cas. 

 
 Abans de començar amb el càlcul hem de conèixer les tensions admissibles del 
terreny de l’informe geotècnic.  

 
� σ admissible = 3,5 kp/cm

2 = 343 KPa  
� σ última = 400 KPa 
� σ mínima ≥ 0  

 
 La última condició l’afegim per tal d’assegurar-nos que tota l’amplada de la 
sabata està sempre en contacte amb el terreny. 
 

1.3. Materials, designació i valors de càlcul 

 

Els materials empleats són els que es mostren a la taula 1. 
 

 Designació EHE Coeficient de seguretat 
Acer passiu B 500 S γ s = 1,15 
Formigó HA-25/B/20/IIa γ c = 1,5 

Taula 1. Materials empleats a la sabata aïllada 
 

1.4. Execució 

 
 El control d’execució d’aquesta unitat d’obra serà ‘normal’. Per tant, pel que fa a 
l’apartat de recobriments geomètrics i nominals, podrem dir que d’acord amb la EHE-
08 el recobriment mínim que correspon a una armadura passiva dins d’un formigó de fck 
= 25 Mpa, un element general i una classe d’exposició IIa és de rmin = 25 mm.  Al 
tractar-se d’un element in situ i amb un nivell de control normal d’execució tenim un ∆r 
= 10 mm. Llavors això ens dóna un recobriment nominal a adoptar a les armadures 
passives de: rnom = rmin + ∆r = 25 mm + 10 mm = 35 mm 
 
 Els coeficients de ponderació de les accions són els que es mostren a la taula 2. 
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Coeficients de seguretat sobre accions permanents γ f = 1,5 
Coeficients de seguretat sobre accions variables γ f = 1,6 
 

Taula 2. Coeficient de seguretat sobre les accions considerades 
 

2. Càlcul i desenvolupament 

2.1. Plantejament 

 
Es seguirà el procés següent: 
 

� Predimensionat de la sabata en planta 
� Predimensionat del cantell de la sabata 
� Comprovació de les pressions transmeses al terreny 
� Comprovació estructural de la sabata. Estat Límit Últim 
 

o Definició de les accions exteriors a la zona en estudi 
o Establiment d’un model de bieles i tirants 
o Càlcul d’esforços i dimensionat de l’armadura inferior 
o Comprovació de bieles i nusos 

 

2.2. Predimensionat de la sabata en planta 

 

 Les llums màximes en direcció X o longitudinal són de 12 metres. En direcció Y 
o transversal son de 8,85 metres. Llavors la màxima àrea d’influència que tindrà el pilar 
i per consegüent la sabata més sol·licitada serà de 106,20 m2. Si tenim en compte el pes 
propi, les càrregues permanents i la sobrecàrrega d’ús actuant sobre aquesta àrea  
 
tributària, obtenim una reacció sobre la sabata de 4.015,69 KN, ja afectada pels 
coeficients de seguretat corresponents. Llavors el nostre axil de càlcul és: 
 
N d = 4.015,69 KN 
 

Per fer el dimensionat de l’amplada de la sabata calculem la tensió mitjana i la 
comparem amb la tensió admissible del terreny. 

 
σ mitjana  ≤ σ admissible → {N/a2} + p ≤ 343 kN/m2 → a ≥ (4015,69 / 343 - p) (1/2)  
 
 Es fa la hipòtesi inicial que la base de la sabata aïllada es troba a una profunditat 
de 1,4 metres de la solera del pàrking. Dels 1,4 metres considero, a més a més, que els 
40 cm més superficials seran omplerts amb terres. 
 
p = γ * h → p = p terres + p sabata = {20 KN/m

3 
* 0,4m} + {25 KN/m3 

* 1,0 m} = 33 KN/m2 
 
a ≥ {(4015,69 / (343-p)}(1/2) = 3,599 m ≈  3,6 m x 3,6 m 
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Figura 1. Dimensions en planta de la sabata 

 

2.3. Predimensionat del cantell de la sabata 

 
d estimat  ≥  [σ admissible  / (200 + σ admissible)] * v (m) = [343 / (200 + 343)] * ((3,6 - 0,6)/2) = 
0,95 m (+ 0,05 m de recobriment mecànic) = 1,0 m  
 
El cantell mínim perquè la sabata pugui ser considerada rígida és: 
 
h = v/2 = 1,50/3,60 = 0,4166 m 
 
S’adopta per la sabata un cantell de 1,0 m. La sabata és per tant rígida. 
  

2.4. Comprovació de les pressions transmeses al terreny 

 
 Atès que han canviat l’alçada de terres i el cantell de la sabata previstos, haurem 
de calcular la tensió mitjana per veure que sigui de nou inferior a la tensió admissible. 
 
σ mitjana  = {4.015,69 / (3,6 * 3,6)} + (1,0 * 25 + 0,2 * 20) = 309,85 + 29,00 = 
= 338,85 KPa ≤ σ admissible = 343 KPa 
 

2.5. Comprovació estructural de la sabata. Estat Límit Últim 

 
 Per ser una sabata rígida, el mètode de càlcul més apropiat és el de bieles i 
tirants. No obstant també es pot utilitzar la teoria general de flexió per calcular la 
armadura de tracció inferior que donarà resultats similars i constitueix, probablement, 
un mètode més fàcil d’utilitzar i més automàtic. 
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2.5.1. Definició de les accions exteriors a la zona en estudi 

 
 Solament tenim un axil de càlcul en les dues direccions. No hi ha excentricitat de 
la càrrega ni tampoc moments flectors. 
 

 
 

Figura 2. Mètode de bieles i tirants per al càlcul de l’armadura de la sabata 
 
X1 = [{(1/6) σ mitja + (1/3) σ màxima} / σ mitja + σ màxima] * a = 0,9 m 
 
R1d = (1/4) * ( σ mitja + σ màxima) * a = 609,084 KN/m 
 

2.5.2. Establiment d’un model de bieles i tirants 

 
 El model ha de permetre l’equilibri entre les accions exteriors. Per al càlcul 
proposem el model donat a la figura 2. 
 

2.5.3. Càlcul d’esforços i dimensionat de l’armadura inferior 

 
T d = A s * fyd = (R1d / 0,85d) * {X1 - 0,25b} = {609,084 / (0,85 * 0,9)} * {0,9 – (0,25 * 
0,6)} = 597,14 KN/m 
 
fyd = 500 / 1,15 = 434 MPa → En el mètode de bieles i tirants la fyd no pot ser superior a 
400 MPa. Llavors el nostre fyd = 400 MPa  
 
597,14 KN/m = As * 400.000 KN/m

2 

As=1493 mm2/m 
 
Escollint barres del Φ20mm tenim que: 
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n Φ = 20 mm = 4 * As / (πΦ
2) = 4,75 ≈ 5 barres del Φ20mm per cada metre de longitud  

 
Disposarem en ambdues direccions de la sabata: Φ20@25 
 
 Referent a les quanties mínimes la normativa no especifica quanties d’acer 
mínimes per a les sabates dels fonaments. De tota manera, es recomana prendre una 
quantia geomètrica mínima de 0,0014 per mil. 
 
A s mínima = 0,0014 * 1000 *1000 = 1400 mm2/m < 1493 mm2/m = A s 
 
 A la figura 3 es mostra l’esquema d’armat de la sabata rígida. 
 
 

 
 

Figura 3. Esquema d’armat de la sabata rígida 
 

2.5.4. Comprovació de bieles i nusos 

 
 Donat que el formigó de la sabata és igual al dels pilars no és precís comprovar 
les compressions en bieles i nusos. 
 
 Donat que és una sabata rígida no s’ha de comprovar ni el punxonament ni el 
tallant. 
 
 La longitud bàsica d’ancoratge per una barra de diàmetre 20 mm (acer B500 S i 
formigó HA-25) és de 500 mm en posició de bona adherència, pel que és possible 
l’ancoratge per prolongació recta. 
 
 Com a criteri general les sabates rígides no precisen la comprovació de fissures.  
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1. Dades 

1.1. Descripció. Geometria del problema 

 
 Es preveu la construcció de dues fileres de cinc pilars cada una, en total deu 
pilars recolzats al centre de les sabates executades amb anterioritat. Els pilars tindran 
unes dimensions de 600 x 600 mm i una alçada de 2,5 m. Naixeran a la cota 86,825 m i 
aniran fins la 89,625, just a la cota inferior de la coberta.  
 
 Es farà el càlcul per un pilar i tots s’armaran i s’executaran de la mateixa 
manera. 
 

1.2. Càrregues. Valors característics i de càlcul 

 
Les càrregues a considerar en el càlcul d’un pilar poden ser axils i moments. En 

aquest cas sols considerarem les càrregues axials. Els moments que actuen sobre els 
pilars són molt petits i es descarten pel càlcul. 

 
L’axil és degut a totes les càrregues que tenim sobre l’àrea tributària. Prendrem 

la major àrea tributària de la distribució de pilars i dimensionarem el pilar que en resulti. 
 

 Les llums màximes en direcció X o longitudinal són de 12 metres. En direcció Y 
o transversal son de 8,85 metres. Llavors la màxima àrea d’influència que tindrà el pilar 
més carregat serà de 106,20 m2. Si tenim en compte el pes propi, les càrregues 
permanents i la sobrecàrrega d’ús actuant sobre aquesta àrea tributària, obtenim una 
reacció sobre la sabata de 4.015,69 KN, ja afectada pels coeficients de seguretat 
corresponents. Llavors el nostre axil de càlcul és N d = 4.015,69 KN. 
 

1.3. Materials, designació i valors de càlcul 
 

 Designació EHE Coeficient de seguretat 
Acer passiu B 500 S γ s = 1,15 
Formigó HA-25/B/20/IIa γ c = 1,5 

 
Taula 1. Materials empleats per als pilars 

 

1.4. Execució 

 
 El control d’execució d’aquesta unitat d’obra serà ‘normal’. Per tant, pel que fa a 
l’apartat de recobriments geomètrics i nominals, podrem dir que d’acord amb la EHE-
08 el recobriment mínim que correspon a una armadura passiva dins d’un formigó de fck 
= 25 MPa, un element general i una classe d’exposició IIa és de rmin = 25 mm.  Al 
tractar-se d’un element in situ i amb un nivell de control normal d’execució tenim un ∆r 
= 10 mm. Llavors això ens dóna un recobriment nominal a adoptar a les armadures 
passives de: rnom = rmin + ∆r = 25 mm + 10 mm = 35 mm 
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 Els coeficients de ponderació de les accions són els que es mostren a la taula 2. 
 
Coeficients de seguretat sobre accions permanents γ f = 1,50 
Coeficients de seguretat sobre accions variables γ f = 1,60 
 

Taula 2. Coeficient de seguretat sobre les accions considerades 
 

2. Càlcul i desenvolupament 

2.1. Plantejament 

 
 La geometria del nostre pilar és la que es mostra a la figura 1. 
 

 
 

Figura 1. Secció del pilar i axil de càlcul 
 

2.2. Dimensionat davant de compressió centrada 

 
 

Figura 2. Esquema d’una secció del pilar amb l’axil i les excentricitats 
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 Primer calculem l’excentricitat accidental deguda a la incertesa d’aplicació de 
les càrregues: e accidental = màxim {h/20; 2cm} = {60/20; 2cm} = 3 cm 
 
 Considerem la següent hipòtesi que més tard verificarem per procedir amb els 
càlculs: Hipòtesi: d* = 0,1 * h 
 
M C TOT = 0,85 fcd b h {(h/2) - d*} = 0,85 * 16,67 MPa * 600 * 600 * {(600/2) - 0,1 * 600} 
= 1224,25 KN · m 
 
N d * e* = 4015,69 * e* 
 
e* = (d - d*) – e = (0,9h - 0,1h) – e = (0,9 * 600 - 0,1 *  600) - {30 mm + 540 mm - 
(600/2)} = 210 mm 
 
N d * e* = 4015,69 * e* = 4015,69 * 210 mm = 843,29 KN· m 
 
N d * e < M C TOT � As = 0 � y; As* 
 
N d * e* = 0,85 fcd b y {(y/2) - d*} � 843,29 = 0,85 * 16666,67 * 0,6 * y {(y/2) - 0,06} 
 
4250 y2 – 510 y – 843,29 = 0 
 
y = 0,53 m ó bé y= -0,41 m 
 
As* = {4015,69 KN - (0,85 * 16666,67 * 0,6 * 0,53)} / (500000/1,15) < 0

 

 
 En aquest cas no seria necessari disposar d’armat a compressió. EHE-08 
recomana que instal·lem una quantia mínima d’armadura.  
 
 La quantia mínima mecànica d’armadura a disposar és: 
 
As* mínima = 0,05 * 4015,69 / (500000/1,15) = 461,80 mm2 � Previ a la comprovació de 
quanties geomètriques mínimes, disposem aquesta armadura. 
 
As* màxima  ≤  (0,5 * 16666,67 * 0,6 * 0,6) / (500000/1,15) = 6900 mm2 � es compleix. 
 

2.2.1. Verificació de la quantia geomètrica 

 
2 x 461,80 mm2 = 923,6 mm2 / (600 * 600) = 0,256% 
 
Pilar/B 500 S � 4‰ = 0,4% � No compleix.  
 
 Disposarem una àrea d’acer corresponent al 4‰ de la secció total de formigó. 
Això equival a disposar: 
 
0,004 * (600 * 600) = 1440 mm2 

� 720 mm2 a cada una de les cares de pilar. 
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2.3. Disposició de l’armat 

 
 Seguidament veurem com es disposa a la secció tot aquest armat per tal que 
quedi repartit en ella. 
 
Si escollim barres del Φ12 mm → nΦ12mm = 6,36 ≈ 7barres 
Si escollim barres del Φ16mm → nΦ16mm = 3,58 ≈ 4 barres 
 
La separació entre barres ha de ser el valor més gran dels tres següents: 
 
2 centímetres 
Φ màxim barra acer =16mm 
1,25 * diàmetre màxim àrid = 1,25 * 20mm = 25mm 
 
Disposem de b – 2 (Φ t mínim + r NOM) = 600 mm – 2 (6 + 30) = 528 mm 
 
Φ t mínim ≥ (1/4) 16 mm = 4mm � 6 mm 
 
r NOM = r MÍN + ∆ r = 25 mm + 5 mm = 30 mm 
 
(25 mm * 3 espais) + (16 mm * 4 barres) + 2 * r NOM + 2 * Φ t mínim = 211 mm. 
Disposem de 600 mm� No hi ha cap problema alhora de col·locar les barres. 
La separació entre cèrcols és la següent: S t màxima ≤ 15 * 16 mm = 240 mm 
 

2.3.1. Verificació de d i d* 

 
d g = r NOM + Φ t + (1/2) Φ = 30 mm + 6 mm + 8 mm = 44 mm � d = 600 – 44 = 556 
mm ≥ 0,9 * 600 = 540 mm 
 
d* = d g = 44 mm ≤ 0,1 * 600 = 60mm � ok 
 
 L’esquema d’armat del pilar es mostra al plànol corresponent i a la següent  
figura: 

 
 

Figura 3. Esquema d’armat dels pilars 
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1. Dades 

1.1. Descripció. Geometria del problema 

 
El desnivell que hi ha entre la rampa d’accés a l’espai soterrat i l’Avinguda 

Coronel Estrada el salvem amb un mur executat in situ. El mur es col·loca paral·lel a 
l’Avinguda Coronel Estrada i té una alçada des del punt més baix de la rampa de 3,775 
metres.  
 
 Les condicions de contorn ens fan prendre unes dimensiones pel mur de 
contenció. Per exemple, ha de tenir una cota màxima més elevada que el punt més alt de  
l’Avinguda Coronel Estrada, el punt inferior de les rampes d’accés ha de quedar per 
sobre de la seva sabata, entre d’altres condicionants. Amb tot, es prenen la geometria de 
la figura 1 pel mur de contenció de terres. 

 
 

Figura 1. Alçat del mur de contenció. Pendent de les rampes d’accés 
 
 

 
 

Figura 2. Perfil del mur de contenció 
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1.2. Càrregues. Valors característics i de càlcul 

 
 Les càrregues a considerar són el pes propi, les càrregues permanents de terres 
rere el mur i la sobrecàrrega d’ús. 
 

� W1 = (1/2) * 0,45 * 4,30 * 25 = 24,29 KN/m 
� W1’ = 0,25 * 4,30 * 25 = 26,875 KN/m 
� W1” = 0,70 * 3,3 * 25 = 57,75 KN/m 
� CP = 2 * 4,30 * 20 kN/m3 = 172 KN/m 
� SC = 10 KN/m2 
 

Acció Valor Observacions 

Pes propi 
W1 = 24,29 KN/m 

W1’ =26,875 KN/m 
W1” =57,75 KN/m 

 

Càrrega permanent CP =172 KN/m  
Sobrecàrrega d’ús SC =10 KN/ m2  

 
Taula 1. Càrregues a considerar en el càlcul del mur de contenció de terres 

 

1.3. Paràmetres del sòl 

 
 Diferenciem entre la zona del reblert i la zona del terreny sota els fonaments. Per 
a la zona del reblert tenim les següents dades: 
 
Φ = 30º 
c = 0 
γ = 20 kN/m3 
δ (fregament fust - reblert) = 0 
 
 Per a la zona del terreny sota els fonaments del mur de contenció, tenim les 
següents dades: 
 
σ admissible = 3,5 kp/cm2 = 343 KPa  
σ última = 400 KPa 
µ = 0,577 (fregament sòl - formigó) 
Ka = tg2 (45 - (Φ/2)) = 0,3333 
No tindrem en compte l’empenta passiva en els càlculs.  
 

1.4. Materials, designació i valors de càlcul 

 
 Designació EHE Coeficient de seguretat 

Acer passiu B 500 S γ s = 1,15 
Formigó HA-25/B/20/IIa γ c = 1,5 

 
Taula 2. Materials empleats al mur de contenció de terres 
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1.5. Execució 

 
 El control d’execució d’aquesta unitat d’obra serà ‘normal’. Per tant, pel que fa a 
l’apartat de recobriments geomètrics i nominals, podrem dir que d’acord amb la EHE-
08 el recobriment mínim que correspon a una armadura passiva dins d’un formigó de fck 
= 25 MPa, un element general i una classe d’exposició IIa és de rmin = 25 mm.  Al 
tractar-se d’un element in situ i amb un nivell de control normal d’execució tenim un ∆r 
= 10 mm. Llavors això ens dóna un recobriment nominal a adoptar a les armadures 
passives de: rnom = rmin + ∆r = 25 mm + 10 mm = 35 mm 
  
 Els coeficients de ponderació de les accions són els que es mostren a la taula 3. 
 
Coeficients de seguretat sobre accions permanents γ f = 1,5 
Coeficients de seguretat sobre accions variables γ f = 1,6 
 

Taula 3. Coeficient de seguretat sobre les accions considerades 
 

2. Càlcul i desenvolupament 

2.1. Plantejament 

 
 Per al càlcul del mur utilitzarem el següent esquema de forces: 
 

 
 

Figura 1. Esquema de forces actuants sobre el mur 
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2.2. Comprovació de l’estabilitat al bolc i al lliscament 

2.2.1. Bolc en servei 
 
 Per a satisfer aquesta condició s’ha de complir la inequació següent: 
 
Condició bolc en servei (C b s) = Σ M o estabilitat / Σ M o bolc  ≥ 1,8 
 
Σ M o estabilitat = [W1 (0,60 + (2/3) * 0,45)] + [W1’ (0,60 + 0,45 + 0,125)] + [W1” * 1,65] + 
[CP (0,60 + 0,70 + 1)] + [SC (0,60 + 0,70 + 1)] 
 
W1 = (1/2) * 0,45 * 4,30 * 25 = 24,29 KN/m 
W1’ = 0,25 * 4,30 * 25 = 26,875 KN/m 
W1” = 0,70 * 3,3 * 25 = 57,75 KN/m 
CP = 2 * 4,30 * 20 kN/m3 = 172 KN/m 
SC = 10 KN/m2 

* 2 m = 20 KN/m 
 
Σ M o estabilitat = 21,76875 + 31,578 + 95,28 + 395,6 + 46 = 590,23 KN/m 
 
Σ M o bolc = [E terres * (1/3)h] + [E SC * (1/2)h] = (1/2) γ h K a h * (1/3)h + SC K a h * (1/2)h 
= 83,333 * 1,67 + 16,67 * 2,5 = 180,84 KN/m 
 
Σ M o estabilitat / Σ M o bolc = 590,23 / 180,84 = 3,264 ≥ 1,8 � ok 
 

2.2.2. Bolc en Estat Límit Últim 
 
 Per a satisfer aquesta condició s’ha de complir la inequació següent: 
 
Condició de bolc en Estat Límit Últim (C b u) = Σ M o estabilitat / (Σ M o bolc * γ E) ≥ 1,5 
 
Σ M o estabilitat / (Σ M o bolc * γ E) = 590,23 / (180,84 * 1,5) = 2,17 ≥ 1,5 � ok 
 

2.2.3. Lliscament en servei 
 
 Per a satisfer aquesta condició s’ha de complir la inequació següent: 
 
Condició de lliscament en servei (C d s) = Força Fregament / Σ Empentes ≥ 1,5 
 
Força de fregament =µN = µ (W1 + W1’ + W1” + CP + SC) = 0,577 * 300,81 = 173,57 
KN/m 
 
Σ Empentes = E1 + E2 = 100,003 KN/m 
 
Força Fregament / Σ Empentes = 1,736 ≥ 1,5 � ok 
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2.2.4. Lliscament en Estat Límit Últim 
 
 Per a satisfer aquesta condició s’ha de complir la inequació següent: 
 
Condició de lliscament en E.L.U (C d u) = Força Fregament / (Σ Empentes * γ E) ≥ 1,5 
 
Força Fregament/(Σ Empentes * γ E) = 173,57 / (100,003 * 1,5) = 1,157 ≥ 1,0 � ok  
( ≥ 1,0 perquè no hem considerat l’empenta passiva). 
 

2.3. Pressions produïdes sobre el terreny dels fonaments i comprovació 

2.3.1. Comprovació en servei 
 
σ màxima ≤ 1,25 σ admissible = 428,75 KN/m2 
σ mitja ≤ σ admissible 
σ mínima ≥ 0 � l’excentricitat de les càrregues verticals respecte del punt mig de la sabata 
(A) ha de valer: e A ≤ B / 6 on e A = MA / Σ F v 
 
1er pas: Càlcul de MA: 
 
MA = M o – Σ F v * o A = (590,23 - 180,84) - 300,8125 * 1,65 = - 86,95 KN * m/m 
e A = M A / Σ F v = 86,95 / 300,8125 = 0,289 m ≤ B / 6 = 0,55 m �  
Distribució trapezoïdal: σ mínima  ≥ 0 
 
σ màxima = [Σ F v / (B * 1m)] + [6 MA / B

2] = (300,8125 / 3,3) + (6 * 86,95 / 3,32) = 139,06 
KN/m2 ≤ 428,75 KN/m2 

� ok 
 
σ mitja = Σ F v / (B * 1m) = 91,15 KN/m2 ≤  σ admissible = 343 KN/m2 

� ok 
 
σ mínima = [Σ F v / (B * 1m)] - [6 MA / B

2] = 43,25 KN/m2 ≥ 0 � ok 
 

2.3.2. Comprovació en Estat Límit Últim 
 
σ màxima ≤ 1,25 σ última 
σ mitja ≤ σ última 

 

1ª comprovació: MA d = [Σ M estabilitat -1,5 Σ M bolc] – Σ F verticals * o A = [590,23 - 
1,5 * 180,84] - 300,8125 * 1,65 = - 177,37 KN · m/m 
 
2ª comprovació: e d =M A d / Σ F v  
� ≤ B/6 Distribució trapezoïdal 
� >B/6 Distribució triangular  
 
σ mitja = Σ F v / x 
σ màxima = (2/x) * Σ F v 
 
e d = 177,37 / 300,8125 = 0,59 > B/6� Distribució triangular 
W1 + W1’ + W1” + CP + SC = Σ F verticals =(1/2) σ màxima * x 
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M A d =Σ F v * [(B/2) - (x/3)] = Σ F v * (B/2) – Σ F v * (x/3) 
x = 3 [Σ F v * (B/2) – M A d] / Σ F v = 3,18 m 
 
Cal comprovar:  
 
σ mitja = Σ F v / x ≤ σ última � (1 / 3,18) * 300,8125 = 94,59 ≤ 400 KN/m2 � ok 
σ màxima = (2 / x) * Σ F v ≤ 1,25 σ última � (2 / 3,18) * 300,8125 = 189,19 ≤ 1,25 * 400 = 
500 KN/m2 � OK 

 

2.4. Estudi de les condicions resistents dels mur 

2.4.1. Condicions resistents del fust 

2.4.1.1. Càlcul a flexió � Dimensionat de l’armadura 
 

 
 

Figura 2. Secció del mur per al càlcul de les condicions resistents 
 
 
M d 

secció 1 = γ SC * M k = 1,6 * M k 

 
M k 

secció 1 = SC K a * (h
2 / 2) + γ h3 k a / 6 = 10 * 0,333 * 4,32 / 2 + 20 * 4,33 

* 0,333 / 6 = 
119,16 KN · m/m 
 
M d 

secció 1 = 1,6 * M k 
secció 1  = 190,7 KN · m/m 
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Armadura necessària: Considerem M d ≤ M LÍM � As * = 0 
 

 
 

Figura 3. Càlcul del cantell útil de la secció 1 
 
 
y/d = 1 - [√{1 - (2Md / (0,85 fcd * b * d

2))}] → y/d = 1 - [√{1 - (2 * 190,7 / (0,85 * 

16666,67 * 1 * 0,652))}] = 0,0324 
 
As = {0,85 fcd * b * d * (y/d)} / fyd → As = {0,85 * 16666,67 * 1 * 0,65 * 0,0324} / 434783 = 
686,20 mm2 

 
Comprovem que aquesta As disposada compleixi amb la quantitat d’armat 

mínim que obliga a posar la EHE. 
 
Per murs i pantalles (són la mateixa tipologia d’estructura) i un acer de qualitat 

B500 S hem de disposar un armat vertical mínim del 0,9‰, referit a la secció total de 
formigó. 

 
0,9‰ (1000 * 450) = 405 mm2 < 686,20 mm2/m 
 

Llavors disposarem de l’armat trobat amb els càlculs anteriors, superior al 
mínim exigit. 

 
Segons la EHE la quantia d’armat vertical al disposar és la corresponent a la cara 

de tracció. Es recomana col·locar a la cara oposada una armadura mínima igual a 1/3 de 
la consignada. 

 
Armat mínim a la cara de compressió: 0,333 * 686,20 ≈ 228,73 mm2/m 
 
L’armat a disposar és el següent: 
 
A la cara de tracció: nΦ16mm = 3,41 ≈ 4 barres del Φ16 mm per metre de longitud � 
Disposarem Φ16@25 
 
A la cara de compressió: nΦ12mm = 2,02 ≈ 3 barres del Φ12 mm per metre de longitud � 
Disposarem Φ12@30 
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Figura 4. Armat a flexió disposat en sentit vertical 
 

2.4.1.2. Càlcul a tallant 
 
Càlcul dels tallants característics i de càlcul a les dues seccions: 
 

 
 

Figura 5. Secció 1 d’arrencada del fust i secció 2 situada a un cantell útil respecte la secció 1 
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V k 
secció 1 = q k a h + γ h2 k a / 2 = 14,33 + 61,6 = 75,97 KN/m 

V k 
secció 2 = p * x + (p * x

2) / 2 * l = q k a (4,3 - 0,65) + {γ h k a / 2 * 4,3} * (4,3 - 0,65) 2 = 
12,16 + 44,408 = 56,59 KN/m 
 
V d 

secció 1 = 121,552 KN/m = 121,552 N/mm 
V d 

secció 2 = 90,544 KN/m = 90,544 N/mm 
 

2.4.1.2.1. Comprovació a rasant a la secció d’arrencada del fust 
 
La secció 1 és una junta de construcció. Llavors s’ha de comprovar: 
 
V d (secció 1) / b d ≤ [β * fct,d +(Ast / s ρ) fyα,d (µ senα + cosα) + µ σcd  ≤ 0,25 fcd] 
 
b: llargada del mur: 1 metre lineal 
β: coeficient que val 0,2 quan la rugositat del junt és baixa (no intencionalment 
produïda) i 0,4 quan és alta (intencionalment produïda) 
fct,d = fct,k / γc = {0,21 * √ 3fck2(MPa)} / 1,5 
Ast = πΦ2 / 4 (Φ escollit del càlcul a flexió) 
s: separació entre barres (surt del càlcul a flexió) 
ρ: amplada de la superfície de contacte � es considera que és igual al cantell útil 
fyα,d = fyd no > 400Mpa 
µ: coeficient que val 0,6 quan la rugositat del junt és baixa (no intencionalment 
produïda) i 0,9 quan és alta (intencionalment produïda). 
α: considerarem 90º 
σcd: tensió normal al junt degut a càrregues exteriors 
 
121,552 / 1 * 0,65 ≤ [0,2 * {0,21 √ 3252} / 1,5] + {(π 162 / 4) / 250 * 650mm} * 400 MPa * 

(0,6 sen90º + cos90º) + 0,6 * 0 = 0,25 * 16,67 MPa 
 
187 kN/m2 ≤ 0,2 * 1197 kN/m2 + 494,92 (0,6 + 0) = 536,352 ≤ 4167,5kN/m2 

� ok 
 
Complim la condició de rasant 
 

2.4.1.2.2. Comprovació de tallant a un cantell útil respecte l’arrencada 
 
Interpolant obtenim que d secció 2 = 0,60 m (+ 5cm de recobriment mecànic) 
 
Vd ≤ Vu2 = 0,12 ξ {√ 3100 ρl fck} b d = 0,12 * {1 + (200 / 600)} * √ 3(100 * 1,14 * 10-3 

* 25) 
* 1 * 0,6 = 160,98 KN/m 
 
ξ = 1 + (200/d) = 1,577 
ρ l = As / b d = 686,20 / (1000 * 600) = 1,14 * 10-3 

 
Vd 

secció 2 = 90,544 KN/m ≤ Vu2 = 160,98 KN/m  
 
� No necessitem armadura transversal. Tot el tallant és absorbit pel formigó. 
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2.4.2. Condicions resistents a la sabata 

2.4.2.1. Accions a considerar 
 
Pes terres {KN/m2} + SC {KN/m2} 
Pes propi de la sabata {KN/m2} 
 
CP = γ h =20 * 4,3 = 86 KN/m2 
SC =10 KN/m2 
CP + SC = 96 KN/m2 
W1” = γ formigó * h sabata = 25 * 0,7 = 17,5 KN/m2 
 
MAd = Mod – Σ F v * o A = (590,23 - 1,6 * 180,84) - 300,8125 * 1,65 = - 195,45 KN · m/m 
 
ed = MAd / Σ F v =195,45 / 300,8125 = 0,65 > B/6 = 0,55 m → Distribució de tensions 
triangular. 
 
Σ F v =(1/2) σ màxima * x 
 
MAd = Σ F v {(B/2) - (x/3)} 
x = 3 [Σ F v * (B/2) - MAd] / Σ F v = 3 m 
 
σmàx=(2/x) ΣFv=200,5 kN/m2 

 

2.4.2.2. Pressions assolides en seccions crítiques 
 

 
 

Figura 6. Pressions assolides en els punts més significatius de la sabata 
 



PROJECTE D’APARCAMENT SUBTERRANI AL SECTOR P.A.U. 04. HOSTALRIC 

ANNEX 4. OBRES DE FÀBRICA- MUR 

 

 13 

Per calcular la resta de pressions s’ha tret el pendent de la recta de pressions. 
 

(200,5 - 0) / 3 = 66,8333 KN/m2 
 
 Llavors s’ha fet el producte entre el pendent i la distància respecte del punt de 
pressions nul i han anat sortint les pressions de la figura 6. 
 
66,8333 * 1,05 = 70,175 KN/m2 
66,8333 * 1,7 = 113,62 KN/m2 
66,8333 * 1,805 = 120,63 KN/m2 
66,8333 * 2,4 = 160,4 KN/m2 
 

2.4.2.3. Condicions resistents al taló 
 
 Es mira la secció 2 en el taló (la que dista un cantell útil de la cara no vista del 
fust) per al càlcul del tallant de càlcul. Veure figura 7. 
 

 
 

Figura 7. Secció que es pren de referència per al càlcul del tallant de càlcul (secció 2) 
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Figura 8. Càrregues actuants a la secció de referència per al càlcul del tallant de càlcul 
 
 
V d 

secció 2 = {(1/2) * 70,175 * 1,05} - {113,5 * 1,35} = -116,38 KN/m 
 
 Es mira la secció que dista 0,105 metres del trasdós del mur per al càlcul del 
moment de càlcul. L’esquema de forces és el de la figura 9. 
 

 
 

Figura 9. Càrregues actuants a la secció que dista 0,105 m del trasdós del mur per al càlcul del moment de 
càlcul 
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M d 

secció = {(1/6) * 120,63 * 0,32} - [113,5 * 2 * {(2/2) + 0,105}] = 1,809 - 250,835 = - 
249,026 KN · m/m 
 

2.4.2.3.1. Càlcul a flexió � Dimensionat de l’armadura 
 
Armadura necessària: Considerem M d ≤ M LÍM � As* = 0 
 
y/d = 1 - √[1 - {(2 * 249,026) / (0,85 * 16666,67 * 3,3 * 0,652)}] = 0,0126 
 
As = (0,85 * 16666,67 * 1 * 0,65 * 0,0126) / 434783 = 266,85 mm2/m � nΦ12 = 2,35 
barres ≈ 3 barres del Φ12 per metre lineal � Φ12@30 
 

 
Figura 10. Armat a flexió del taló 

 

2.4.2.3.2. Càlcul a tallant � Comprovació si cal armadura a tallant 

 
V d ≤ Vu2 = 0,12 ξ {√ 3(100 ρl fck)} * b * d = 0,12 * 1,577 * {√ 3(100 * 5,22 * 10 -4 

* 25)} * 1 
* 0,65 = 134,42  KN/m 
 
ξ = 1 + (200/d) = 1,577 
ρl =As / b d = 339,3 / (1000 * 650) = 5,22 * 10-4 

 
V d = 116,38 KN/m ≤ 134,42 KN/m  
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� Tot el tallant és absorbit pel formigó i el cantell de la sabata escollit és correcte. No 
cal armar la sabata a tallant. 
 

2.4.2.4. Condicions resistents a la puntera 
 
T d = (R1d / 0,85d) * (X1 - 0,25a) 
 
R1d = (1/2){σ màxima + σ f) * L p 
σ f : tensió sota l’eix del fust 
L p : longitud de la puntera 
X1 = [{σ f + (2/3) σ màxima} / σ màxim + σ f] * L p 
a: amplada del mur 

 
σ f = (160,4 + 113,62) / 2 = 137,01 kN/m2 

R1d = (1/2) (200,5 + 137,01) * 1,05 = 177,19 kN/m 
 
d = 0,65 m 
X1 = 0,842 m 
 
T d = 213,91 kN 
 
T d = As * fyd on fyd no superior a 400 Mpa 
As = 534,775 mm2/m 
nΦ16 = 2,65 ≈ 3 barres de Φ16 mm per metre lineal � Φ16@30 
 
 Per raons constructives disposem una armadura a la puntera no inferior a la del 
fust. Disposem a la puntera: Φ16@25 
 

 
 

Figura 11. Armat necessari per condicions resistents a la puntera de la sabata 
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Finalment comprovarem que les armadures compleixin el requisit d’armadura 
geomètrica mínima que fixa la EHE. 

 
La EHE estableix les següents prescripcions en relació a les quanties mínimes: 
 

Fust: 
  

� Armadura horitzontal total: 0,0032 (d’aquesta col·locar-ne 2/3 a la cara vista. 
� Si disposem de junts de contracció a una distància no superior a 7,5 metres, 

l’anterior armadura pot reduir-se a la meitat. No és el nostre cas. 
� Armadura vertical a tracció: 0,0009 
 
� Armadura vertical a compressió (cara vista), aconsellable: 1/3 0,0009 

 
Sabata: 
 

� Es col·locarà ¼ de la principal en forma d’armadura secundària (paral·lela al 
mur) 

 
Aplicant aquests criteris resulta un armat de: 
 
Fust: 
 
Armat horitzontal: 

 
A s mínim = 0,0032 * 700 * 1000 = 2240 mm2/m  
Cara vista (intradós): As = 2/3 2240 = 1493,333 mm2/m → Φ20@20 
Cara no vista (trasdós): As = 1/3 2240 = 747 mm2/m → Φ16@25 

 
Armat vertical: 
 
A tracció: 
 
A s = 0,0009 * 700 * 1000 = 630 mm2/m < 686,20 mm2 (armat necessari per criteris 
resistents) � Disposem l’armat trobat anteriorment: Φ16@25 
 
A compressió 
 
A s = (1/3) * 0,0009 * 700 * 1000 = 210 mm2/m < 228,73 mm2/m (armat necessari per 
criteris resistents) � Disposem l’armat trobat anteriorment: Φ12@30 
 
 
Sabata: 
 
 No hi ha cap prescripció al respecte. EHE considera aconsellable prendre una 
quantia mínima de 0,0014 per a l’armadura principal (en direcció perpendicular al mur).  

 
Armat en la direcció perpendicular al mur: 
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Part superior de la sabata: 
 
L’armat resultant és A s mín = 0,0014 * 70 * 1000 = 980 mm2/m < 266,85 mm2/m  
� Disposem l’armat mínim que equival a Φ20@25 
 
Part inferior de la sabata: 
 
Es disposa l’armat trobat en els càlculs resistents anteriors: Φ16@25 
Armat en la direcció paral·lela al mur: 
 
En la direcció paral·lela al mur introduïm una quantia equivalent a la quarta part de la 
principal 
 
En puntera: 
 
 A s puntera = (1/4) * 980 = 245 mm2/m → Disposem Φ12@30 
 
En el taló: 
 
A s taló = (1/4) * 534,775 mm2/m → Disposem Φ12@20 
 
→ Per fer més uniforme l’armat paral·lel al mur col·loquem Φ12@20 

 
 
En definitiva, el mur ha estat comprovat i l’armadura resistent del fust i sabata 

han quedat completament definida.  
 
A la figura 12 s’aprecia l’armat definitiu del mur de contenció de terres situat 

paral·lel a l’Avinguda Coronel Estrada. Al plànol corresponent es troben tots els detalls. 
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Figura 12. Esquema d’armat del mur de contenció 
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1. Dades 

1.1. Descripció. Geometria del problema  
 
 Es disposarà la solució òptima de coberta des d’un anàlisis multicriteri complet. Aquest 
anàlisis s’ha realitzat a la meva tesina d’especialitat, que tractava d’oferir la tipologia idònia de 
forjat des dels punts de vista econòmic, social i ambiental. En el present projecte es tenen els 
paràmetres estructurals següents: 
 

� Càrregues permanents (sense considerar el pes propi) =  
 10 KN/m2 (terres) + 0,5 KN/m2 (paviment de superfície) = 10,50 KN/m2 

� Sobrecàrregues d’ús = 5 KN/m2  
� Disposició dels pilars: 2 fileres de pilars separades 6,6 metres en direcció transversal i 12 

metres en direcció longitudinal. Els pilars seran quadrats i de 600 x 600 mm i en total es 
disposaran 8 unitats amb les seves sabates aïllades. 

 

PT
300

PT
375

ARM 
375

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

 
Gràfic 1. Valoració global de la solució més idònia per als paràmetres L=12m i SC = 10KN/m2 

  

 Si ens fixem en el gràfic 1, que contempla uns paràmetres estructurals de disseny molt 
similars als que tenim aquí, observem que la solució que surt recomanada és la postesada de cantell 
375 mm. A més a més, segons EHE-08 es recomana un cantell mínim de 375 mm per llums de 12 
metres, segons la relació L/32. 
 
 Per un primer dimensionat del forjat escollirem la tipologia pretensada adherent de cantell 
375 mm. Caldrà realitzar totes les comprovacions necessàries per veure que es satisfan tots els 
requisits estructurals i de disseny. 
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Figura 1. Geometria de la coberta i condicions de contorn 

 
 Les pantalles tindran un espessor de 60 cm i els pilars seran quadrats de 600 x 600 mm. 
 

1.2. Càrregues. Valors característics i de càlcul 

 
Les càrregues a considerar en el càlcul del forjat són el pes propi, les càrregues permanents 

de terres i paviment, i la sobrecàrrega d’ús.  
 

� Pes propi: 9,38 KN/ m2 
� Càrregues permanents (CP): 10 KN/m2 (terres) + 0,5 KN/m2 (paviment) = 10,50 KN/m2 
� Sobrecàrregues d’ús (SC) = 5 KN/m2  

 
 Els coeficients de ponderació que es prendran per a les accions considerades són els que es 
mostren a la taula 3, corresponents a un nivell de control d’execució intens. 
 
Coeficients de seguretat sobre accions permanents γ f = 1,35 
Coeficients de seguretat sobre accions variables γ f = 1,5 
 
Taula 1. Coeficient de seguretat sobre les accions considerades 
 

1.3. Materials, designació i valors de càlcul 

 
 Designació EHE Coeficient de seguretat 

Armadura activa Y 1860 S7 15,2 mm γ s = 1,15 
Armadura passiva B 500 S γ s = 1,15 

Formigó HA-25/B/20/IIa γ c = 1,5 
 
Taula 2. Materials empleats al mur de contenció de terres 
 
  



PROJECTE D’APARCAMENT SUBTERRANI AL SECTOR P.A.U. 04. HOSTALRIC 

ANNEX 4. OBRES DE FÀBRICA- FORJAT PRETENSAT 
 

 5 

 Les característiques del sistema de pretensat, en quant a la avaluació de pèrdues, són les 
següents: 
 

µ = 0.06;        k = 0.00048;        a = 6 mm 
 

1.4. Execució 

 
 Pel que fa a l’apartat de recobriments geomètrics i nominals de l’armadura passiva, podrem 
dir que d’acord amb la EHE-08 el recobriment mínim que correspon a una armadura passiva dins 
d’un formigó de fck = 35 MPa, un element general i una classe d’exposició IIa és de rmin = 25 mm.  
Al tractar-se d’un element in situ i amb un nivell de control intens d’execució tenim un ∆r = 5 mm. 
Llavors això ens dóna un recobriment nominal a adoptar a les armadures passives de: rnom = rmin + 
∆r = 25 mm + 5 mm = 30 mm 
 
 Pel que fa a l’apartat de recobriments geomètrics de l’armadura activa, cal comentar com es 
disposarà aquesta armadura en alguns punts crítics del forjat.  
 
 Pel que fa sobre els pilars, la direcció longitudinal d’armadura activa s’instal·larà paral·lela a 
l’armadura passiva que porti la mateixa direcció i ambdues per sobre de la direcció transversal 
d’armadura. D’aquesta manera tindran el recobriment nominal mínim exigit. La direcció transversal 
d’armadura activa es col·locarà paral·lela a l’armadura passiva que porti la mateixa direcció. El 
recobriment en aquest cas serà major a l’estrictament necessari. Aquesta metodologia evitarà la 
disposició de quatre capes d’armat sobre els pilars, reduint-la solament a dues capes. 
 
 Pel que fa a centre llum es seguirà el mateix procediment que sobre els pilars però en aquest 
cas l’armadura longitudinal quedarà per sota de la transversal i amb un recobriment mínim de 30 
mm. 

 
 Els recobriments obtinguts han de ser comprovats perquè compleixin les prescripcions 
incloses a la EHE sobre protecció contra el foc. Segons la Instrucció de Formigó Estructural, el 
recobriment mecànic equivalent mig exigit per elements estructurals és de 15 mm. És inferior al que 
s’exigeix per qüestions de durabilitat, llavors compleix. 
 
 La norma NBE-CPI-96 ens dóna que per un edifici ó local amb ús exclusiu d’aparcament  
necessitem una estabilitat al foc (EF) de 90 minuts. És a dir, davant d’un incendi, l’estructura ha de 
mantenir l’estabilitat i la capacitat portant durant 90 minuts. 
 
 A la taula 3 es resumeixen els recobriments geomètrics, per qüestions de durabilitat, i els 
mecànics, des del centre de gravetat de l’armadura activa, a: 
 

� Les seccions de pilars, on els recobriments a la part superior de la secció són mínims 
� Les seccions de centre llum, on els recobriments a la part inferior de la secció són mínims 

 
 r geomètric superior  r geomètric inferior r mecànic superior r mecànic inferior 

Direcció X 30 30 40 40 
Direcció Y 50* 50* 60* 60* 

* Considerant un diàmetre màxim d’armadura passiva de 20 mm 
 
Taula 3. Recobriments geomètrics i mecànics sobre pilars i a centre llum  
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2. Càlcul i desenvolupament 

2.1. Plantejament 

 
 Usarem un programa de càlcul adequat sempre que es requereix armadura activa a 
estructures habituals com edificis d’oficines, edificis d’habitatges, estructures d’aparcament o grans 
superfícies. El programa en qüestió determina l’armadura activa necessària i el perfil del pretensat, 
així com qualssevol armadura activa suplementària. Basat en el mètode dels pòrtics equivalents, el 
programa ADAPT-PT és el software estàndard pels enginyers especialitzats en estructures 
pretensades. 
 
 La tipologia estructural que contemplarem per al projecte serà un forjat d’espessor constant 
de 375 mm sobre recolzaments puntuals i amb una distribució qualsevol d’armadura activa. 
 
 ADAPT-PT fa un anàlisis global de la estructura d’acord a un anàlisis lineal, suposant un 
comportament elàstic lineal dels materials constituents i una consideració d’equilibri de l’estructura 
sense deformar. Es basa en el mètode dels Estats Límits. 
 
 La metodologia de disseny és un procés iteratiu en dos etapes. A la primera s’introdueixen 
les dades del forjat i a la segona el programa realitza totes les comprovacions necessàries per al 
correcte dimensionat de l’estructura. 
 
 La normativa amb la que treballa el programa de càlcul escollit és la del ‘American Concrete 
Institute’ de l’any 1999, anomenada ACI 318-99. 
 

2.2. Anàlisi estructural 

 
 Els mètodes habituals per l’anàlisi de lloses pretensades i que es podrien utilitzar en aquests 
cas son: el mètode dels pòrtics virtuals, el mètode de l’emparrillat pla i el mètode dels elements 
finits. ADAPT-PT utilitza el mètode dels pòrtics virtuals perquè tenim una regularitat en el 
repartiment en planta dels pilars.   
 
 Per al càlcul s’han suposat dos pòrtics virtuals, un en direcció longitudinal i un en direcció 
transversal. Els recolzaments externs dels dos pòrtics son uns murs pantalla de 60 cm d’espessor i 
els recolzaments interns són uns pilars quadrats de 600 x 600 mm.  
 
 Passem a definir els pòrtics virtuals que s’han considerat per al càlcul del forjat. 
 
 En direcció X o longitudinal tenim un pòrtic de 5 vanos encastat per els dos extrems a la 
pantalla de 60 cm i, entre pantalles, encastat també a 4 pilars de 600 x 600 mm. Les llums dels 
vanos són de 12 metres excepte en un dels dos extrems, que és de 9,6 m. 
 

 
Figura 2. Pòrtic virtual considerat en direcció X o longitudinal 
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 En direcció Y o transversal tenim un pòrtic de 3 vanos encastat per els dos extrems a la 
pantalla de 60 cm i, entre pantalles, encastat també a 2 pilars de 600 x 600 mm. Les llums dels 
vanos són de 11,1 metres als dos vanos extrems i de 6,6 metres al vano central. 

 
Figura 3. Pòrtic virtual considerat en direcció Y o transversal 

 
 El programa considera quatre estats de càrrega, les càrregues permanents i de pretensat 
uniformement distribuïdes (2 estats) i la sobrecàrrega d’ús alternada en vanos parells e imparells. 
 

2.3. Comprovació de les tensions en servei i en buit al formigó 

 
 Una vegada s’han entrat les dades de geometria, càrregues, paràmetres estructurals i 
característiques del pretensat al programa, aquest fa un dimensionat del pretensat del forjat tenint en 
compte ja les pèrdues instantànies i diferides. És a dir, en aquest moment ja es coneixen les tensions 
mínimes i màximes finals a la estructura. Abans de donar aquests valors límit de tensió, ADAPT-PT 
realitza dues comprovacions: 
 

2.3.1. Comprovació de tensions en servei 

 
 El càlcul de tensions a la secció es realitza a partir de la envolvent en servei mitjançant un 
càlcul elàstic a partir dels valors de àrea e inèrcia bruta de la secció. En servei les tensions de càlcul 
s’obtenen amb la força de pretensat final, després de pèrdues instantànies i diferides. Aquí la força 
de pretensat és una acció favorable, per tant es pren un coeficient de 1,0 quan es fa la combinació 
d’accions. Les tensions en servei es limiten a: 
 
Compressió � σ formigó 

fibra superior (t = ∞) ≥ -0.60 · fck,∞ = 21 MPa 
 

Tracció � σ formigó 
fibra inferior (t = ∞) ≤ fct,k,∞ = fct,k,28 = 0.21 · (fck)

2/3 = 2.25 MPa 
 

 
Figura 4. Tensions per a la combinació en servei de les accions a la fibra superior del formigó del pòrtic longitudinal 



PROJECTE D’APARCAMENT SUBTERRANI AL SECTOR P.A.U. 04. HOSTALRIC 

ANNEX 4. OBRES DE FÀBRICA- FORJAT PRETENSAT 
 

 8 

 Al diagrama de tensions de la figura 4 es pot comprovar com en cap cas es sobrepassen els 
valors de tensió al formigó fixats com a límits, tant en compressió com en tracció, a la fibra superior 
del pòrtic longitudinal. 
 

 
 

Figura 5. Tensions per a la combinació en servei de les accions a la fibra inferior del formigó del pòrtic longitudinal 
 
 Al diagrama de tensions de la figura 5 es pot comprovar com en cap cas es sobrepassen els 
valors de tensió al formigó fixats com a límits, tant en compressió com en tracció, a la fibra inferior 
del pòrtic longitudinal. 
 

 
 

Figura 6. Tensions per a la combinació en servei de les accions a la fibra superior del formigó del pòrtic transversal 
 
 Al diagrama de tensions de la figura 6 es pot comprovar com en cap cas es sobrepassen els 
valors de tensió al formigó fixats com a límits, tant en compressió com en tracció, a la fibra superior 
del pòrtic transversal. 
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Figura 7. Tensions per a la combinació en servei de les accions a la fibra inferior del formigó del pòrtic transversal 
 
 Al diagrama de tensions de la figura 7 es pot comprovar com en cap cas es sobrepassen els 
valors de tensió al formigó fixats com a límits, tant en compressió com en tracció, a la fibra inferior 
del pòrtic transversal. 
 

2.3.2. Comprovació de tensions en buit 

 
 En el càlcul de tensions en buit únicament es consideren les accions degudes al pretensat i al 
pes propi del forjat. La força de pretensat es pren després de pèrdues instantànies i les 
característiques del formigó es prenen a l’edat del tesat dels tendons (7 dies en aquest cas). Aquí la 
força de pretensat és una acció desfavorable, per tant es pren un coeficient de 1,15. Les tensions en 
buit es limiten a: 
 
Compressió � σ formigó 

fibra inferior (t = 7d) ≥ -0.60 · fck,7 = 19.16 MPa 
 
Tracció � σ formigó 

fibra superior (t = 7d) ≤ fct,k,7 = 1.49 MPa 
 

 
 

Figura 8. Tensions per a la combinació en buit de les accions a la fibra superior del formigó del pòrtic longitudinal 
 
 Al diagrama de tensions de la figura 8 es pot comprovar com en cap cas es sobrepassen els 
valors de tensió al formigó fixats com a límits, tant en compressió com en tracció, a la fibra superior 
del pòrtic longitudinal. 
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Figura 9. Tensions per a la combinació en buit de les accions a la fibra inferior del formigó del pòrtic longitudinal 
 
 Al diagrama de tensions de la figura 9 es pot comprovar com en cap cas es sobrepassen els 
valors de tensió al formigó fixats com a límits, tant en compressió com en tracció, a la fibra inferior 
del pòrtic longitudinal. 
 

 
Figura 10. Tensions per a la combinació en buit de les accions a la fibra superior del formigó del pòrtic transversal 

 
 Al diagrama de tensions de la figura 10 es pot comprovar com en cap cas es sobrepassen els 
valors de tensió al formigó fixats com a límits, tant en compressió com en tracció, a la fibra superior 
del pòrtic transversal. 
 

 
 

Figura 11. Tensions per a la combinació en buit de les accions a la fibra inferior del formigó del pòrtic transversal 
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 Al diagrama de tensions de la figura 11 es pot comprovar com en cap cas es sobrepassen els 
valors de tensió al formigó fixats com a límits, tant en compressió com en tracció, a la fibra inferior 
del pòrtic transversal. 
 

2.4. Comprovació dels Estats Límits Últims 

 
 Les bases de càlcul per la comprovació de seccions davant d’esforços normals són l’equilibri 
entre les tensions en el formigó i l’acer. El programa ADAPT-PT ofereix, per uns paràmetres 
estructurals definits prèviament, les quanties d’armadura activa i passiva. Es verificarà que es 
compleixi les quanties mínimes geomètriques i mecàniques segons EHE-08. 
  
 L’únic tallant que tenim al forjat, per la pròpia definició de forjat, és el punxonament. La 
comprovació a punxonament es realitza amb el Prontuari Informàtic de la EHE. Es requereixen 
dades prèvies com la geometria dels pilars, els perímetres crítics bruts e interior de comprovació, el 
tipus de formigó i acer passiu, la quantia geomètrica d’armadura de negatius del forjat, el cantell útil 
i el Fsd o esforç de punxonament de càlcul. 
 

2.4.1. Càlcul en Estat Límit Últim en direcció longitudinal 

2.4.1.1. Verificació de biela comprimida del formigó 

 
Fsd, ef   /(uo · d) ≤ f1cd 
 
Fsd, ef   = (1,15 · 3645,98 · 10

3 N) / (2400 mm · 325 mm) = 5,38 MPa 
 
f1cd = 0.30 · (35 MPa/1,50) = 7,00 MPa 
 
5,38 MPa < 7,00 MPa � ok 
 
 Es compleix la verificació de biela comprimida. Podem seguir amb la geometria del forjat 
escollida. 
  

2.4.1.2. Definició del pòrtic virtual i obtenció de quanties d’armadura  

2.4.1.2.1. Càlcul de l’armadura activa requerida a esforços normals 

 
 Es defineix el pòrtic virtual i es calcula l’armadura activa amb el programa ADAPT-PT. 
 

 
Figura 12. Pòrtic virtual longitudinal 
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Figura 13. Secció longitudinal de la coberta 
 
 
 Per al càlcul de l’armadura activa, limitem els valors de la precompressió P/A i el 
percentatge de les càrregues mortes a equilibrar amb el pretensat. 
 

 
 

Figura 14. Valors límit de la precompressió i percentatge de càrregues mortes equilibrades amb el pretensat 
  
  
 Una vegada limitada la força de pretensat a uns valors límits, el programa calcula el nombre 
de tendons necessaris al pòrtic virtual, oferint també el traçat i la força de tesat del conjunt de 
tendons. 
 
 

 
 

Figura 15. Número de tendons, força de tesat i traçat del pretensat pel pòrtic longitudinal 
 
  
 Demana 38 tendons d’extrem a extrem tesats a una força de: 
 

� Extrem amb llum de 9,6 m: 7232,43 KN / 38 tendons = 190,32 KN / tendó 
� Extrem amb llum de 12 m: 7331,59 KN / 38 tendons = 192,94 KN / tendó 

 
 La distribució d’aquests tendons de direcció longitudinal a tota la superfície del pàrking es 
farà de la següent manera: 
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� Concentració dels 38 tendons del pòrtic virtual indicat a la figura 16 en forma de banda 
sobre la filera de pilars del pòrtic. Es formaran 6 grups de 5 tendons i 2 grups de 4 tendons i 
es separaran una distància igual a dos diàmetres de tendó, aproximadament uns 50 mm entre 
tendó i tendó. Es deixa un espai de dos diàmetres perquè enmig s’hi instal·li una barra 
d’armadura passiva. 

 
Figura 16. Planta del pòrtic virtual d’estudi 

 
� L’espai restant entre el pòrtic de la figura 16 i el mur pantalla paral·lel a l’Avinguda Coronel 

Estrada necessita 24 tendons de pretensat. S’ha obtingut la quantitat interpolant la solució 
que dóna ADAPT-PT amb la distància de 5,55 metres d’amplada. A l’espai delimitat a la 
figura 17 es disposaran 4 grups de 6 tendons repartits tots de forma uniforme en els 5,55 
metres.  

 
Figura 17. Planta de la zona delimitada entre el pòrtic virtual longitudinal i el mur pantalla 
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2.4.1.2.2. Càlcul de l’armadura passiva requerida a esforços normals 

  
 Per al càlcul de l’armadura passiva, ADAPT-PT, després de la combinació d’accions, 
ofereix la envolvent dels moments de càlcul. A través d’aquesta envolvent calcula l’armadura 
passiva necessària. 

 
 

Figura 18. Envolvent dels moments de disseny per al pòrtic virtual longitudinal 
  
 El programa de càlcul requereix les quanties d’armadura passiva indicades a la figura 19. 
 
 

 
 

Figura 19. Quanties d’armadura passiva requerides per al pòrtic virtual longitudinal 
 
 Com es pot comprovar, no demana armadura passiva a la part inferior del forjat ni a l’extrem 
esquerra del pòrtic i segons la figura 19. En aquests punts s’instal·larà l’armadura mínima requerida 
segons EHE-08. 
 
 La separació màxima entre barres d’armadura passiva és de 25 cm i el diàmetre mínim 
d’armadura que utilitzem per armar la part inferior del pòrtic és 8 mm.  
 
 Una vegada calculada l’armadura en cada una de les zones del pòrtic que ho requereixin, es 
verificaran les quanties geomètriques i mecàniques segons l’articulat de la Instrucció. 
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 Amb aquests condicionants, el mínim nombre de barres que es poden instal·lar a la part 
inferior del forjat és de 37 barres separades uns 25 cm aproximadament. Disposem 37Φ8 separats 
uns 25 cm. 
 
 A la part superior del vano extrem de 9,6 metres el programa requereix 0 mm2 d’armadura. 
De la mateixa forma que s’ha fet per l’armat inferior es disposarà el mínim requerit segons els 
criteris anteriors. Llavors disposarem 37Φ8 separats uns 25 cm i repartits durant tot l’ample del 
pòrtic, de longitud 3,5 metres segons les longituds d’armadura del capítol dels elements estructurals 
de la Instrucció. 
 
 A la part superior del vano extrem de 12 metres el programa requereix 3057 mm2 
d’armadura. Llavors disposarem 39Φ10 separats uns 23 cm i repartits durant tot l’ample del pòrtic, 
de longitud 4,2 metres segons les longituds d’armadura del capítol dels elements estructurals de la 
Instrucció. 
 
 Sobre els quatre pilars interiors el programa requereix, en el cas més desfavorable, 3186 
mm2 d’armadura. Disposarem d’aquesta quantia per raons de facilitat constructiva i perquè les 
diferències no són massa grans. Llavors disposarem 41Φ10 separats uns 20 cm i repartits durant tot 
l’ample del pòrtic, de longitud 7,8 metres segons les longituds d’armadura del capítol dels elements 
estructurals de la Instrucció. 
 
 Procedim a realitzar les comprovacions d’armat geomètric mínim: 
 

� Armat mínim geomètric requerit = 1,8‰ * {secció de formigó} =  
 = 1,8‰ * {8850 mm * 375 mm} = 5974 mm2. 
� Àrea d’acer disposada a la secció de formigó = 38 tendons * 140 mm2 = 5320 mm2 
� Necessitem una àrea d’acer de 654 mm2, inferior als 1860 mm2 dels 37Φ8 disposats. 
� Comprovació de la quantia mecànica: 
 A p * f p d + A s * f y d ≥  0,04 * A c * f c d 
  
 {5320 * (1860/1,15)} + {1860 * (500/1,15)} < 0,04 * 3.318.750 * (35/1,5) 
 
 9.413.140 N < 4.040.217 N � ok 

 
 L’espai rallat a la figura 17 s’arma a la seva part inferior i als seus extrems superiors de la 
mateixa manera que el pòrtic longitudinal. Consultar els plànols d’armat per més detalls. 
 

2.4.1.2.3. Càlcul de l’armadura requerida per punxonament 

 
 Per calcular-la s’utilitza el Prontuari Informàtic de la Instrucció. Fa una sèrie de 
comprovacions fins arribar al resultat final. 
 

� Resistència màxima (verificació de Biela Comprimida): El programa comprova si per a 
les característiques del formigó utilitzat, el valor de les càrregues actuants i el valor 
d’espessor de forjat elegit es verifica la resistència màxima del formigó a les zones 
propenses a patir punxonament (perímetre crític). Només té en compte el formigó en 
aquesta primera verificació; no té en compte si el forjat està armat. El compliment 
d’aquesta verificació és la que assegura que l’espessor de coberta elegit és idoni.    
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� Resistència nominal al tallant proporcionada pel formigó: El programa verifica si amb 
un armat només longitudinal el perímetre crític aguanta el tallant degut a les càrregues i 
al pes propi. 

� Resistència nominal al tallant proporcionada per l’armadura: El programa verifica si el 
perímetre crític resisteix els esforços amb armat vertical. 

� Resistència nominal al tallant proporcionada pel formigó fora de l’armadura. 
  
 Amb tot això surt la quantitat de passiva a col·locar per a resistir els esforços de 
punxonament.  
 
 A mode de detall, s’expliciten les dades que s’introdueixen al Prontuari per arribar al resultat 
final. 
  

� Materials empleats al forjat. 
� Geometria del forjat: forma i dimensions dels pilars i el cantell útil de la llosa.  
� Quantia d’armadura a negatius de la llosa � {3220 mm2 / (8850 x 375)} x 1000 = 1 ‰ 
� Perímetres de càlcul  
 

o uo = 2,40 m 
o u1 = 6,48 m 
o Perímetre exterior a la armadura de punxonament = 9,75 m 
o β = 1,15 

 
 El següent pas és el dimensionat de l’armadura de punxonament: 
 

� Esforç de càlcul al perímetre crític (Fsd) = 3645,98 KN 
� Esforç de càlcul eficaç al perímetre crític (Fsd, ef) = 4192,9 KN 
� Esforç de càlcul en el perímetre exterior a la armadura de punxonament = 3646,0 KN 
� Angle de les rames (α) = 45º 
� Tensió mitja al perímetre crític (ζsd) = 1,99 MPa 

 
 Obtenim un Asw_estricta = 160,1 cm2. 
 
Φ (mm) Número de rames Capes per grup Asw (cm

2) Vsu (KN) Vsu + Vcu (KN) 
20 60 3 x 5 188,5 4265,7 4836,3 
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Figura 20. Armadura requerida per punxonament als pilars interiors del pòrtic longitudinal 

 

2.4.2. Càlcul en Estat Límit Últim en direcció transversal 

2.4.2.1. Verificació de biela comprimida del formigó 

 
Fsd, ef   /(uo · d) ≤ f1cd 
 
Fsd, ef   = (1,15 · 3645,98 · 10

3 N) / (2400 mm · 325 mm) = 5,38 MPa 
 
f1cd = 0.30 · (35 MPa/1,50) = 7,00 MPa 
 
5,38 MPa < 7,00 MPa � ok 
 
 Es compleix la verificació de biela comprimida. Podem seguir amb la geometria del forjat 
escollida. 
  

2.4.2.2. Definició del pòrtic virtual i obtenció de quanties d’armadura  

2.4.2.2.1. Càlcul de l’armadura activa requerida a esforços normals 

 
 Es defineix el pòrtic virtual i es calcula l’armadura activa amb el programa ADAPT-PT. 
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Figura 21. Pòrtic virtual transversal 

 
 

 
 

Figura 22. Secció transversal de la coberta 
 
 
 Per al càlcul de l’armadura activa, limitem els valors de la precompressió P/A i el 
percentatge de les càrregues mortes a equilibrar amb el pretensat. 
 

 
 

Figura 23. Valors límit de la precompressió i percentatge de càrregues mortes equilibrades amb el pretensat 
 
  
 Una vegada limitada la força de pretensat a uns valors límits, el programa calcula el nombre 
de tendons necessaris al pòrtic virtual, oferint també el traçat i la força de tesat del conjunt de 
tendons. 
 

 
 

Figura 24. Número de tendons, força de tesat i traçat del pretensat pel pòrtic transversal 
 
 Demana 23 tendons d’extrem a extrem i 47 als vanos extrems. La diferència de tendons 
entre els vanos extrems i el central es farà amb tendons addicionals, que penetraran 1/4 de la llum al 
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vano central. La força de tesat per a tots aquests tendons serà de 8971,68 KN, per tant, de 190,88 
KN / tendó. 
 
 La distribució d’aquests tendons de direcció transversal a tota la superfície del pàrking es 
farà de la següent manera: 
 

� Repartiment uniforme dels 23 tendons al llarg del pòrtic virtual indicat a la figura 25. Es 
formarà 1 grup de 5 tendons que passarà per l’eix de pilars, 2 grups de 4 tendons separats 2 
metres entre sí a cada costat de l’eix de pilars i 2 grups de 2 tendons cadascú a la intersecció 
amb els pòrtics virtuals contigus.  

� Repartiment uniforme dels 24 tendons addicionals entremig dels 23 tendons d’extrem a 
extrem. Es formaran 6 grups de 4 tendons addicionals. Es disposarà cada grup de tendons 
addicionals a 2 metres de distància. En definitiva, hi haurà eix de grup de tendons cada 
metre, un de llarg i un de curt. Repetim el mateix procés pels addicionals de l’altre extrem 
de coberta. 

 
Figura 25. Planta del pòrtic virtual d’estudi 

 
� Els dos pòrtics extrems més curts els considerem com un de sol per a la distribució dels 

grups de tendons. Repartim uniformement i de forma alternada entre grups llargs i grups 
addicionals els tendons que surten per càlcul, en total 43 tendons repartits en 5 grups de 4 i 1 
grup de 1 addicional i 4 grups de 4, 2 grups de 2 i 1 grup de 2 a la intersecció amb el pòrtic 
contigu. 

� El pòrtic virtual d’amplada 6 m a un dels extrems del pàrking conté exactament la mateixa 
distribució de grups de tendons que el pòrtic comú però la meitat de grups. 
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Figura 26. Planta de la zona delimitada entre un pòrtic virtual transversal i el mur pantalla 

 
 Per més detalls de la distribució en planta dels tendons transversals consultar els plànols 
corresponents. 
 

2.4.2.2.2. Càlcul de l’armadura passiva requerida a esforços normals 

  
 Per al càlcul de l’armadura passiva, ADAPT-PT, després de la combinació d’accions, 
ofereix la envolvent dels moments de càlcul. A través d’aquesta envolvent calcula l’armadura 
passiva necessària. 
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Figura 27. Envolvent dels moments de disseny per al pòrtic virtual transversal 
 
  
 El programa de càlcul requereix les quanties d’armadura passiva indicades a la figura 28. 
 
 

 
 

Figura 28. Quanties d’armadura passiva requerides per al pòrtic virtual transversal 
 
 Com es pot comprovar, no demana armadura passiva a la part inferior del forjat i molt poca 
quantia a la part superior dels dos pilars interns, segons la figura 28. A la part inferior s’instal·larà 
l’armadura mínima segons la Instrucció i a la part superior dels pilars la requerida pel programa de 
càlcul. 
 
 La separació màxima entre barres d’armadura passiva és de 25 cm i el diàmetre mínim 
d’armadura que utilitzem per armar la part inferior del pòrtic és 8 mm.  
 
 Una vegada calculada l’armadura en cada una de les zones del pòrtic que ho requereixin, es 
verificaran les quanties geomètriques i mecàniques segons l’articulat de la Instrucció. 
 
 Amb aquests condicionants, el mínim nombre de barres que es poden instal·lar a la part 
inferior del forjat és de 49 barres separades uns 25 cm aproximadament. Disposem 49Φ8 separats 
uns 25 cm. 
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 A la part superior dels dos pilars interns el programa requereix 597 mm2 d’armadura. 
Llavors disposarem 12Φ8 a cada pilar de longitud 5,9 metres segons les longituds d’armadura del 
capítol dels elements estructurals de la Instrucció. 
 
 A la part superior del vanos extrems es requereix 4099 mm2 d’armadura. Llavors 
disposarem 53Φ10 separats uns 23 cm i repartits durant tot l’ample del pòrtic, de longitud 4,0 
metres segons les longituds d’armadura del capítol dels elements estructurals de la Instrucció. 
 
 Procedim a realitzar les comprovacions d’armat geomètric mínim: 
 

� Armat mínim geomètric requerit = 1,8‰ * {secció de formigó} =  
 = 1,8‰ * {12000 mm * 375 mm} = 8100 mm2. 
� Àrea d’acer disposada a la secció de formigó menys armada =  
 = 23 tendons * 140 mm2 = 3220 mm2 
� Necessitem una àrea d’acer de 4880 mm2, superior als 2463 mm2 dels 49Φ8 disposats � Es 

necessiten 64 barres del diàmetre 10 mm per assolir aquest mínim d’àrea d’acer. 
� Comprovació de la quantia mecànica: 
 
 A p * f p d + A s * f y d ≥  0,04 * A c * f c d 
  
 {3220 * (1860/1,15)} + {5027 * (500/1,15)} < 0,04 * 4.500.400 * (35/1,5) 
 
 7.393.456 N < 5.478.261 N � ok 

 
 Per als pòrtics extrems de la coberta consultar els plànols d’armat per més detalls. 
 

2.4.2.2.3. Càlcul de l’armadura requerida per punxonament 

 
 Per calcular-la s’utilitza el Prontuari Informàtic de la Instrucció. Fa una sèrie de 
comprovacions fins arribar al resultat final. 
 

� Resistència màxima (verificació de Biela Comprimida): El programa comprova si per a 
les característiques del formigó utilitzat, el valor de les càrregues actuants i el valor 
d’espessor de forjat elegit es verifica la resistència màxima del formigó a les zones 
propenses a patir punxonament (perímetre crític). Només té en compte el formigó en 
aquesta primera verificació; no té en compte si el forjat està armat. El compliment 
d’aquesta verificació és la que assegura que l’espessor de coberta elegit és idoni.    

� Resistència nominal al tallant proporcionada pel formigó: El programa verifica si amb 
un armat només longitudinal el perímetre crític aguanta el tallant degut a les càrregues i 
al pes propi. 

� Resistència nominal al tallant proporcionada per l’armadura: El programa verifica si el 
perímetre crític resisteix els esforços amb armat vertical. 

� Resistència nominal al tallant proporcionada pel formigó fora de l’armadura. 
  
 Amb tot això surt la quantitat de passiva a col·locar per a resistir els esforços de 
punxonament.  
 
 A mode de detall, s’expliciten les dades que s’introdueixen al Prontuari per arribar al resultat 
final.  
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� Materials empleats al forjat. 
� Geometria del forjat: forma i dimensions dels pilars i el cantell útil de la llosa.  
� Quantia d’armadura a negatius de la llosa � {603 mm2 / (12000 x 375)} x 1000 = 0,01 ‰ 
� Perímetres de càlcul  
 

o uo = 2,40 m 
o u1 = 6,48 m 
o Perímetre exterior a la armadura de punxonament = 9,75 m 
o β = 1,15 

 
 El següent pas és el dimensionat de l’armadura de punxonament: 
 
 Per al pòrtic virtual transversal no ens compleix cap armadura possible. Pel que cal tornar 
endarrera i augmentar la quantia d’armadura disposada a negatius sobre els pilars. Iterant s’arriba a 
que l’armadura mínima necessària perquè hi hagi una possible solució a punxonament és: 
 
23 barres Φ16 � quantia d’armadura a negatius de la llosa � {4624 mm2 / (12000 x 375)} x 1000 
= 0,1 ‰ 
 
 A partir d’aquí, procedim amb el càlcul de l’armadura a punxonament. 
 

� Esforç de càlcul al perímetre crític (Fsd) = 3645,98 KN 
� Esforç de càlcul eficaç al perímetre crític (Fsd, ef) = 4192,9 KN 
� Esforç de càlcul en el perímetre exterior a la armadura de punxonament = 3646,0 KN 
� Angle de les rames (α) = 45º 
� Tensió mitja al perímetre crític (ζsd) = 1,99 MPa 

 
 Obtenim un Asw_estricta = 173,6 cm2. 
 
Φ (mm) Número de rames Capes per grup Asw (cm

2) Vsu (KN) Vsu + Vcu (KN) 
20 60 3 x 5 188,5 4265,7 4530,6 
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Figura 29. Armadura requerida per punxonament als pilars interiors del pòrtic transversal 

 

2.4.3. Disposicions relatives a l’armadura passiva 

 
 Els criteris adoptats, sempre quedant-nos del costat de la seguretat i per facilitat constructiva 
en obra, són els següents: 
 

� S’optarà per col·locar una malla inferior Φ10@200 que ocupi tota la superfície del forjat.  
� Els reforços superiors dels pilar s’expliciten en apartats anteriors. 
� Es col·locarà una armadura de cantonada per absorbir possibles moments negatius a tot el 

perímetre del forjat i a la seva part superior amb una longitud explicitada en apartats 
anteriors. 

� El reforç dels forats serà un reforç tipus detallat en plànols. Estarà format per barres del Φ16 
col·locades a la part superior i inferior del forjat. 

 

2.4.4. Disposicions relatives a l’armadura activa 

 
 El tesat dels tendons s’efectuarà amb els equips detallats al plec de prescripcions tècniques i 
a la força indicada a les figures 30 per a la direcció longitudinal i 31 per a la direcció transversal. 
  
 Un cop s’efectuï el tesat dels tendons caldrà verificar a obra que els allargaments no 
difereixin en un més menys 15% per tendó e en un més menys 5% en la mitja de tots els tendons 
agrupats en forma de banda o, si són uniformement repartits, disposats en una mateixa direcció. 
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Figura 30. Força de tesat (KN) i allargaments de l’armadura activa previstos per a la direcció longitudinal 
 
 

 
 

Figura 31. Força de tesat (KN) i allargaments de l’armadura activa previstos per a la direcció transversal 
 
 
 Respecte a la cota a la que han d’anar instal·lats els tendons de pretensat, el programa 
ADPT-PT dóna la distància entre la fibra superior del forjat i l’eix de tendó a un 10%, un 50% i un 
90% de la longitud del pòrtic virtual que s’estudiï. Les alçades dels tendons de pretensat queden 
reflexes als plànols de suports de pretensat. 
   

2.5. Comprovació dels Estats Límits de Servei 

 
 Respecte a l’Estat Límit de Servei de Fissuració, la introducció del pretensat confereix al 
forjat major rigidesa al no permetre l’aparició de fissures en servei, conservant així íntegra la seva 
inèrcia. Per tant es compleix automàticament l’Estat Límit de Servei de Fissuració. 
 
 Respecte a l’Estat Límit de Servei de Deformacions, s’ha de comprovar que les fletxes 
obtingudes a qualsevol vano siguin inferiors als valors límits imposats per EHE per aquest tipus 
d’estructures.  
 
 Els valors límits de fletxa establerts són: Fletxa màxima forjat = mínim {L/250, 20 mm} 
 

2.5.1. Càlcul en Estat Límit de Servei en direcció longitudinal 

 
Figura 32. Fletxes màximes obtingudes al pòrtic longitudinal 
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 Es pot comprovar que en cap cas es sobrepassa el valor de fletxa de 20 mm, que per a la 
longitud dels vanos longitudinals és el valor de fletxa màxima permesa. 
 

2.5.2. Càlcul en Estat Límit de Servei en direcció transversal 

 

 
Figura 33. Fletxes màximes obtingudes al pòrtic transversal 

 
 Es pot comprovar que en cap cas es sobrepassa el valor de fletxa de 20 mm, que per a la 
longitud dels vanos transversals és el valor de fletxa màxima permesa. 
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1. Introducció 
 

 En el present annex es defineixen els ferms i paviments previstos al projecte 

d’aparcament subterrani a Hostalric, entre l’Avinguda Coronel Estrada i la Baixada 

d’Ararà. Les obres previstes inclouen: 

 

� Pavimentació a la superfície de la coberta 

� Pavimentació interior de l’aparcament 

� Pavimentació de les rampes d’accés 

� Pavimentació de la franja de l’Avinguda Coronel Estrada que quedarà ocupada 

temporalment per les obres. Abans caldrà fratassar el paviment antic per tal 

d’extreure’l. 

� Pavimentació del costat de vorera paral·lela a l’Avinguda Coronel Estrada i 

propera a les rampes d’accés que quedarà ocupada temporalment per les obres. 

 

2. Pavimentació a la superfície de la coberta 
 

 Una part de la superfície de la coberta es pavimentarà i l’altra es deixarà com a 

zona ajardinada.  Tota la coberta contarà amb un material tot-u natural de replè de com 

a mínim 20 cm i com a màxim 50 cm que es compactarà. 

 

 Les zones que es pavimentin, a més a més, contaran amb una base de formigó de 

5 cm recolzada sobre el tot-u natural i unes llambordes de 6 cm que formaran la 

superfície del paviment. 

 

 Es donarà un pendent del 1% cap a l’Avinguda Coronel Estrada a la superfície 

de la coberta per evacuar les aigües pluvials. 

 

3. Pavimentació interior de l’aparcament 
 

 S’utilitzarà un paviment de formigó de 17,5 N/mm
2
 de resistència recolzat sobre 

una base de formigó de neteja de 10 cm d’espessor. Tindrà un espessor de 20 cm i 

s’armarà amb un Φ8@20 en ambdues cares per evitar fissures per retracció. 

 

4. Pavimentació rampes d’accés 
 
 S’utilitzarà un paviment de formigó de 17,5 N/mm

2
 de resistència recolzat sobre 

una base de formigó de neteja de 10 cm d’espessor. Tindrà un espessor de 20 cm i 

s’armarà amb un Φ8@20 en ambdues cares per evitar fissures per retracció. Es 

disposaran els pendents longitudinals definits als plànols corresponents. Les aigües 

pluvials es recolliran a través d’una arqueta disposada perpendicularment a la direcció 

dels vehicles i a la zona de confluència de les dues rampes. 
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5. Pavimentació de l’Avinguda Coronel Estrada 
 

Degut a l’excavació dels fonaments del mur caldrà fresar una franja del 

paviment asfàltic de l’Avinguda Coronel Estrada. Llavors, per a la seva restitució una 

vegada executat el mur, s’hi col·locarà un paviment de mescla bituminosa en calent 

consistent en una capa de 5 cm de D-12, que servirà de rodadura, recolzada sobre una 

capa de 10 cm de S-20. Entre la capa de terres i la primera capa asfàltica es farà un rec 

d’imprimació i entre les dues capes asfàltiques es farà un rec d’adherència. 

 

6. Pavimentació de vorera de l’Avinguda Coronel Estrada 
 

 La vorera paral·lela a l’avinguda i adjacent a l’aparcament s’haurà de suprimir 

durant l’excavació dels fonaments del mur. Per tant, s’haurà de restituir una vegada 

executat el mur. El paviment de voreres està constituït per una base de formigó de 10 

cm de gruix sobre la que descansen les peces de panot de 20 x 20 cm de 9 pastilles 

anivellades amb 3 cm de morter de ciment pòrtland en pols. Es disposarà d’un pendent 

transversal del 2% de tal manera que l’aigua de pluvials dreni cap a la calçada. 

 

 La línia de separació entre vorera i calçada estarà formada per la vorada i la 

rigola. Per a la vorada, escollirem la sèrie T amb una longitud 1,0 m, una altura total de 

200 mm i una amplada superior de 90 mm. Per a la rigola, escollirem el format 

200x200x80 mm de formigó blanc. 
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1.- Introducció 
 

En el present annex es descriu i justifica la senyalització vertical i horitzontal 
adoptada prop de l’aparcament, a la seva superfície i al seu interior. 

 

2.- Senyalització i seguretat vial 
 

Per a la definició de la senyalització s'ha seguit el contingut i les recomanacions 
de les següents normes i documents: 

 
Instrucció 8.2-IC "MARCAS VIALES" 
 
Instrucció 8.1-IC "SEÑALIZACIÓN VERTICAL" 
 
"SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACIÓN tomo I. Características de las Señales" 
(MOPT Juny 1992) 
 
"SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACIÓN tomo II. Catálogo y Significado de las 
Señales" (MOPT Juny 1992) 
 
SENYALITZACIÓ URBANA. Recull de Normes i Comentaris. Monografies de 
l’Institut Català per al desenvolupament del transport (DPTOP, octubre 1993) 
 

Al plànol corresponent es representen gràficament les diferents marques vials i 
els senyals verticals, així com la seva posició a l’àmbit del projecte. 

 

2.1.- Senyalització horitzontal 
 

 Pel que fa a la senyalització horitzontal remarcar que no s’ha incorporat cap 
marca vial nova. Les marques vials de l’Avinguda Coronel Estrada es tornaran a pintar 
amb una línia discontínua com la que ja hi havia. Pel que fa a les marques vials es 
seguirà l’establert a la Norma 8.2 - IC sobre Marques vials. 
 

Pel que fa a la senyalització a l’interior del pàrking es pintaran les senyals 
detallades al plànol corresponent. 

 
Es preveuen les següents marques vials a l’interior del pàrking: 
 
� Fletxes pintades al terra d’amplada i dimensions detallada al plànol de 

senyalització. Indicaran el sentit de circulació a seguir un cop s’accedeixi al 
pàrking, es circuli dins o es vulgui sortir. Són fletxes en una direcció ó fletxes 
indicant dues possibilitats de circulació. 

� Senyals de cedir el pas situats a la rampa de sortida de l’aparcament quan es 
vulgui accedir a l’Avinguda Coronel Estrada. 

� Senyals per a persones de mobilitat reduïda pintades dins la zona reservada per 
aquestes col·lectiu. 
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2.2.- Senyalització vertical 
 

La senyalització vertical s’ha definit solament per l’interior del pàrking. Tant en 
superfície de l’aparcament com en el tram on enllaça amb l’Avinguda Coronel Estrada 
no se’n col·locarà cap.  

 
La senyalització vertical que es durà a terme és la d’aparcament per persones de 

mobilitat reduïda, detallada en el plànol corresponent. 
 
Les característiques dels materials a emprar s'especifiquen en els  corresponents 

articles del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
Respecte a la senyalització vertical existent, durant l'execució de les obres es 

procedirà al desmuntatge, càrrega i transport al magatzem de tots els senyals verticals i 
plaques complementàries que per la seva situació es vegin afectades per les mateixes.  

 
Els senyals de tràfic compliran la Norma 8.1 - IC sobre Senyalització vertical 
 

3.- Normes de senyalització durant les obres 
 

S'aplicarà la Norma 8.3-IC de Senyalització d'obres en Carreteres (OM 
31/01/87), utilitzant els mitjans indicats en ella, segons les necessitats de senyalització i 
vigilància. Els detalls de senyalitzat durant les obres es representen al plànol 
corresponent. 
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1. Introducció 
 

Al present annex s’esmenten, sense detalls constructius, les dades tècniques 

necessàries per a implantar un sistema d’enllumenat públic a la superfície de coberta del 

nou aparcament subterrani a Hostalric entre l’Avinguda Coronel Estrada i la Baixada 

d’Ararà. 

 

El manteniment de les instal·lacions d’enllumenat, així com les despeses de 

consum elèctric, aniran a càrrec de l’Ajuntament d’Hostalric. 

 

2. Descripció del sistema d’enllumenat 
 

La disposició dels punts de llum s’ha intentat que fos el més homogènia possible 

per tota la plaça, concentrant la màxima il·luminació prop de les zones de repòs on hi ha 

bancs per seure. Els punts de llum disten en la direcció longitudinal del pàrking uns 13 

metres i en la direcció transversal uns 6,7 metres. El nombre de punts de llum en 

superfície és de 20 unitats. Considerarem unes làmpades de 100 W de Vapor de Sodi 

d’Alta Pressió. 

 

El tipus de fanal es definirà posteriorment per part de la propietat, atenent a 

criteris estètics i/o que caracteritzin la zona. 

 

Al plànol corresponent es representa el conjunt del sistema d'enllumenat 

projectat. 

 

3. Centre de comandament 
 

El sistema d’enllumenat disposarà d’un centre de comandament amb control 

centralitzat dels tipus estàndard, incorporant control dels punts de llum. 

 

El quadre elèctric estarà alimentat per la mateixa línia elèctrica que subministra a 

l’actualitat l’enllumenat de l’Avinguda Coronel Estrada. D’allà sortiran els cables que 

s’instal·laran per sota el paviment que formen les quadrícules en superfície i anirà a 

parar a cada punt de llum. Les sortides del quadre de llums estaran equipades amb les 

corresponents proteccions tèrmic - diferencial, complementat amb els sensors adients al 

control centralitzat. 

 

Els quadres també incorporaran el regulador - estabilitzador de tensió en 

capçalera, a l’efecte de garantir la qualitat del subministrament i reduir el flux lumínic i 

el consum energètic en les hores de menys demanda. 

 

Els punts de llum s’equiparan amb el sistema de control punt a punt per permetre 

el seu seguiment i monitorització i alhora simplificar i automatitzar les tasques de 

manteniment. 
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El consum d’energia s’obtindrà a través de comptadors de tipus digital, que 

permeten contractar qualsevol tarifa sense modificar l’equipament que mesura el 

consum. 

 

4. Càlculs lumínics 
 

Els criteris luminotècnics aplicables en el present projecte s’estableixen d’acord 

amb les recomanacions de la CIE (Comissió Internacional de la Il·luminació), les quals 

estan basades en nivells d’enllumenat en servei al llarg de la vida útil de la instal·lació, i 

garantint una adequada i segura qualitat de la il·luminació. 

 

 Es prendrà una classificació segons CIE 115-1195 per l’àmbit del projecte de la 

categoria de carrer de la xarxa viària ordinària. 

 

 

PARÀMETRES 
LUMÍNICS 

CALÇADA VORERA 

Il·luminació mitja (E) 30 lux 15 - 20 lux 

Uniformitat mitja (Uo) > 0.50 > 0.30 

Uniformitat extrema > 0.30  

Control d’enlluernament G > 6, TI < 10%  
 

Taula 1. Característiques dels punts de llum 

 

5. Càlcul de línies elèctriques 
 

El quadre elèctric estarà alimentat per la mateixa línia elèctrica que subministra a 

l’actualitat a l’enllumenat de l’Avinguda Coronel Estrada. 

 

La xarxa de cables, que discorre per sota de la superfície del paviment de la 

coberta, aniran dintre d’un dels tubs de polietilè corrugat de doble capa de Ø90 i estarà 

format per un cable d’alimentació de coure tetrapolar de secció determinada segons càlcul 

al projecte corresponent i un altre per a la xarxa de terres de coure unipolar de 1 x 35 mm² 

de secció. 

 

Cada fanal haurà de disposar a més d’un pericó a la seva base per tal de facilitar 

les tasques de manteniment i renovació de la xarxa. 

 

La presa de terra es realitzarà mitjançant un cable de coure nu de 35  mm², 

connectat a piquetes o plaques de presa de terra. 

 

Per a càlculs  de les seccions  dels conductors s’haurà de tenir en compte entre 

altres les instruccions MI BT 007 i MI BT 017. 

 

La secció que s’utilitzarà es determinarà de manera que la caiguda de tensió 

entre l’origen de la instal·lació i qualsevol punt de la línia sigui inferior al 3%, és a dir 

11,4 V, resultat de la següent operació: 380 x 0.03 = 11,4 V 
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 La dimensió mínima de la secció del cable és de 6 mm
2
. 

 

La potència a considerar per a cada punt de llum serà el resultat de multiplicar 

per 1,8 la potència nominal de les làmpades. S’aplicarà una correcció per factor de 

potència de cos de 0,85. A partir d’aquestes consideracions, la potència a considerar 

serà de: Potència de càlcul punt de llum de 100 W: (100 x 1.8)/0.85 = 211,75 W. 

 

Respecte a les intensitats màximes admissibles és tindrà en compte la instrucció 

MI BT 007. 

 

Per als diferents càlculs a efectuar s’utilitza el mètode de les línies de secció no 

uniforme, mitjançant un programa de càlcul de la casa “CARANDINI”. Les següents 

formules són les que ens permeten arribar a la conclusió final: 

 

I =  P / (3U cos Φ) 

 

u = 3I ln / X Sn 

 

on: 

 

I = Intensitat del tram de línia (A) 

P = Potència majorada del tram (W) 

U = Tensió entre fases (380V) 

u = Caiguda de tensió (V) 

ln = Longitud del tram (m) 

X = Conductivitat (56 pel coure) 

Sn = Secció del conductor (mm2) 

 

S’ha comprovat que amb una secció de cable de 6 mm
2
 la caiguda de tensió és 

inferior al 3%, per tant adoptarem un diàmetre de 6mm
2
. 
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1. Introducció 
 

El present annex té per objecte definir la durada de l’obra així com les activitats 

de que es composa i el seu desenvolupament al llarg del temps. 

 

  Les obres previstes consisteixen en la construcció d’un aparcament soterrat i la  

urbanització de la seva superfície al polígon d’actuació urbanística 04 (P.A.U. 04) a 

Hostalric.  

 

2. Fases del projecte 
 

 Es proposa l’execució de l’obra en vàries fases en funció de les actuacions a du a 

terme.  

2.1. Actuacions prèvies 

 
 En aquesta primera fase es duran a terme totes les activitats necessàries per 

delimitar i senyalitzar la zona de treball per evitar qualsevol anomalia al correcte 

desenvolupament de l’obra. 

 

 S’hi inclou també el replanteig inicial de l’obra, l’esbrossada del terreny, les 

demolicions i enderrocs previstos al plànol corresponent i l’adequació de la superfície 

per a poder iniciar els treballs d’excavació. Aquesta adequació suposa la primera fase 

d’excavació segons profunditats i talussos indicats als plànols corresponents. 

 

 Aquesta fase tindrà una durada aproximada de 5 dies laborables. 
 

2.2. Execució de pantalles 

 
 En aquesta fase s’executaran els murs pantalla a tot el perímetre de l’aparcament, 

segons paràmetres definits a l’annex de càlcul corresponent. 

 

 En primer lloc es construiran el murs guia, que serviran precisament de guia als 

pannells continus de pantalla. Llavors s’excavaran les terres amb la pala bivalva de la 

pantalladora, s’introduirà l’armat del pannell corresponent i es procedirà amb omplir 

amb formigó. 

 

 Aquesta fase tindrà una durada aproximada de 15 dies laborables. 
 

2.3. Segona fase d’excavació 

 

 Una vegada executades les pantalles, el següent pas és el buidat de terres del seu 

interior i de la zona de la rampa d’accés. Ambdues zones es deixaran a la mateixa cota. 
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Per a facilitar l’entrada i sortida de maquinària des de l’Avinguda Coronel Estrada es 

disposaran unes rampes d’accés a banda i banda en sentit longitudinal. 

 

 Aquesta fase tindrà una durada aproximada de 10 dies laborables. 
 

2.4. Construcció de fonaments de pilars i mur de contenció 

 

 En aquesta fase s’executaran les sabates aïllades dels pilars i el mur de contenció 

de terres. S’inclou la tercera fase d’excavació que comprèn l’extracció de terres fins 

l’assoliment de les cotes de fons de sabata i fons de fonament del mur. Els talussos i les 

cotes de fons es mostren al plànol corresponent.  

 

 Aquesta fase tindrà una durada aproximada de 10 dies laborables. Per a l’execució 
de les sabates el rendiment serà de 2 sabates aïllades al dia, per tant, 4 dies. 

 

2.5. Pou bombeig, fosa ascensor, drenatge i paviments  

 

 El pou de bombeig i la fosa de l’ascensor es poden executar en paral·lel a les 

sabates aïllades. Una vegada enllestits, es procedeix a executar la solera interior del 

pàrking i les conduccions que duran les aigües de pluvials des de la part inferior de les 

rampes d’accés fins al pou de pluvials i des d’aquest fins a la xarxa general de 

clavegueram. Una vegada enllestida la solera interior, es du a terme el reblert del trasdós 

i intradós i pavimentació de les rampes d’accés segons les cotes, característiques i 

pendents indicades en plànols.  

 

 La durada aproximada dels treballs de construcció del pou de bombeig i fosa de 

l’ascensor serà de 4 dies. A continuació es durà a terme la pavimentació de l’interior del 

recinte i la xarxa de drenatge amb les seves connexions, amb una durada aproximada de 

3 dies. A partir d’aquí, el reblert i pavimentació de les rampes d’accés es faran amb 4 
dies. 
 

2.6. Execució dels pilars 

 
 Comprèn tot el relacionat amb l’encofrat, armat i formigonat d’aquests elements 

estructurals.  

 

El rendiment de construcció de pilars és el mateix, aproximadament, que el d’execució 

de les sabates aïllades. Per tant, s’estimen uns 4 dies per a la seva completa execució. 

 

2.7. Execució de la coberta pretensada i obres interiors del pàrking 

 
 Les activitats principals d’aquesta fase són el muntatge i desmuntatge del cindri, 

la col·locació de les armadures actives i passives, el formigonat de la coberta, el tesat de 

les armadures actives una vegada s’hagi adquirit la resistència de formigó adequada i la 

injecció dels tendons actius amb beurada de ciment. 
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 També s’inclou el muntatge del drenatge superficial, consistent en una arqueta 

longitudinal situada paral·lela a l’Avinguda Coronel Estrada i al costat de les rampes 

d’accés. Es connectarà l’arqueta al pou de bombeig i aquest a la xarxa de drenatge ja 

existent a la zona. 

 

 Pel que fa a les obres interiors del pàrking, aquí s’executen les escales de formigó 

segons les característiques de l’annex corresponent, les caixes d’ascensor i escales i el 

compartiment del pou de bombeig. El conjunt d’obres interiors no es poden dur a terme 

fins que no s’hagi acabat la coberta de formigó.  

  

 Aquesta fase tindrà una durada aproximada de 13 dies laborables, 10 dies per a la 
coberta pretensada i 3 dies per a les obres interiors.  

 

2.8. Acabats i instal·lacions 

 

 Pel que fa als acabats, s’inclou la impermeabilització de la part superficial de la 

coberta, el reblert i compactació de terres al seu damunt, la pavimentació i urbanització 

de l’espai definitiu de coberta, la pavimentació de voreres, l’asfaltat del tram de vial 

afectat per les obres i la col·locació de tota la senyalització i pintat de marques vials.  

 

 Pel que fa a les instal·lacions, s’hi inclou el muntatge de totes les instal·lacions 

de control, ventilació i detecció de CO, electricitat i il·luminació, protecció contra el foc, 

ascensor, bomba d’aigües pluvials i totes les instal·lacions complementàries de control 

esmentades a la memòria d’aquest projecte. Es preveuen uns 5 dies per el muntatge 

complert d’instal·lacions, que poden fer-se en paral·lel als acabats   

  

 Aquesta fase tindrà una durada aproximada de 5 dies laborables. L’apartat 
d’acabats es podrà dur a terme en paral·lel al d’instal·lacions, sense que el primer afecti 

al rendiment del segon ni viceversa.  

  

3. Planificació de la obra 
 

 La durada de les obres del ‘Projecte constructiu d’un aparcament subterrani a 

Hostalric, entre l’Avinguda Coronel Estrada i la Baixada d’Ararà’ serà de 3 mesos i 1 

setmana o 65 dies laborables, comptant jornades de treball de 8 hores i de dilluns a 

divendres.  

 

 A continuació s’adjunta la programació de la obra per a cada una de les fases 

contemplades al present annex. 
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PROGRAMACIÓ D’OBRES 
Mesos Fases 

1 2 3 4  

Actuacions prèvies                    

Pantalles                    

Segona fase excavació                    

Fonaments pilars. Mur                    

Fosa pou i ascensor. Solera i rampa                    

Pilars                    

Coberta i obres interiors                    

Acabats i instal·lacions                    

Seguretat i salut                    

 
Taula 1. Programació de les obres 
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1. Introducció 
 
 El més important dels aparcaments per a ús de vehicles és la posició d’aquests 
en repòs i, naturalment, que l’accés al lloc d’estacionament sigui en primer lloc possible 
i en segon lloc fàcil. 
 
 En tot projecte d’aparcament es tenen dos determinacions bàsiques, la plaça i 
l’accés a aquesta. Per arribar a la plaça d’aparcament hem de possibilitar l’accés a ella. 
Aquest es complica quan tenim corbes tancades, llocs on els vehicles per moure’s 
descriuen una superfície d’amplada variable. El que es sol anomenar ‘barrido’. Aquest 
factor condiciona el disseny de la plaça, el seu accés, etc. 
 
 Cal no oblidar-se que existeixen moltes varietats de vehicles i conductors. Hem 
de possibilitar que tots ells puguin aparcar i ser aparcats de la manera més còmode i 
fàcil possible.  
 
 Es tracta d’oferir la solució correcte, és a dir, aquella que es troba en un punt 
d’equilibri i compromís entre el millor i l’adequat.  
 

2. Els vehicles 
 
 Necessitem tres característiques dels vehicles per projectar un aparcament: 
 

� Longitud 
� Amplada 
� Radi de gir 
 

L’altura no és tant determinant. La gran massa de vehicles existents no 
sobrepassa els 2 metres d’altura. Es prendrà una altura de 2,5 metres per al disseny del 
pàrking, que serà la mateixa tant a l’entrada com en el seu interior. 

 
Tot i que existeixen diferents tipus de vehicles, per al dimensionat del pàrking 

prendré les dimensions del denominat turisme estàndard. Aquestes són les d’un vehicle 
de 4,75 metres de longitud. Amb aquestes dimensions cobrim un 97,5% del parc 
automobilístic espanyol tal i com es pot apreciar a la figura 1. A la figura 2 s’observa 
com amb les dimensions d’un turisme estàndard li correspon una amplada d’ 1,80 
metres. 
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% d’unitats de longitud inferior a la indicada 

 
Figura 1. Distribució dels turismes segons la seva longitud 

 
ANCHO M. 

La superfície dels cercles és proporcional al nombre d’unitats matriculades 
 

Figura 2. Relació longitud - amplada dels turismes 

 

 Un factor important a tenir en compte és el radi de gir dels vehicles. Aquest va 
des del centre de la circumferència que descriu el gir fins al punt mig de l’eix del 
darrere dels vehicles. Es mesura així perquè per vehicles amb direcció davantera, la casi 
totalitat, la trajectòria està regida pel centre de l’eix del darrere del vehicle. A figura 3 es 
mostra, per al nostre automòbil de projecte, les seves dimensions amb el seu radi de gir i 
els radis externs de ‘barrido’. Aquesta última mesura és essencial per al projecte 
d’aparcaments. 
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Figura 3. Característiques geomètriques del vehicle estàndard de projecte 
 
 
S’observa que el radi de gir en el nostre cas és de 4,47 metres i el radi extern de 

‘barrido’ del nostre vehicle de projecte és RE = 6,45 metres. 
 

3. Dimensionat de naus 
 
 Deduirem en primer lloc l’amplada de passadís necessària. Ho farem estudiant la 
maniobra de l’aparcament del vehicle a la plaça de pàrking. Per estudiar-la, és 
imprescindible la consideració del ‘barrido’. 
 
 Les places d’aparcament, com s’ha justificat a l’annex d’alternatives, es 
disposaran a 90º. És a dir, l’aparcament dels vehicles serà en bateria. 
 
 Per als aparcaments en bateria s’han adoptat, entre els possibles, els següents 
criteris: 
 

� El cotxe queda centrat a la seva plaça 
� El marge respecte dels cotxes contigus, també centrats a la seva plaça, és de 15 

cm. 
� El radi de gir és el mínim. Cal tenir en compte que a mesura que es redueix el 

radi de gir la superfície que necessita un mateix vehicle per circular augmenta. 
� No hi ha transicions. Es giren les rodes amb el cotxe parat. 
� Les maniobres d’entrada i sortida de la plaça de pàrking es fan amb la mateixa 

trajectòria. 
� No existeixen altres coaccions que la dels cotxes de les places contigües. 
� Es realitza en una sola maniobra. 

Amb els següents criteris s’obté la figura 4, que és d’on determinarem l’amplada 
dels passadissos de l’aparcament subterrani projectat. 
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Figura 4. Relació ample de plaça amb ample de passadís per vehicle tipus estàndard 
 
 

 Observant la figura 4 veiem que, per unes places d’aparcament amb una amplada 
de 2,40 metres, que són les escollides en aquest projecte, una inclinació de 90º (en 
bateria) i considerant que la maniobra utilitzada per aparcar serà principalment la de 
marxa endarrere, necessitem una amplada de passadís de 4,75 metres.  
 
 En el projecte les considerem lleugerament superiors, de 5,1 m en direcció 
longitudinal i 4,8 m en direcció transversal. Afavorim així la possibilitat de realitzar 
l’aparcament marxa endavant, això sí, segurament amb més d’una maniobra. 
 
 La longitud de la plaça que s’adopta no és la longitud del cotxe tipus estàndard. 
Es considera una longitud de 4,5 metres, una de les més utilitzades a la majoria de 
pàrkings de Catalunya i Espanya.  
 
 No és econòmic fer naus d’aparcament que tinguin sols les places a un costat. 
Òbviament la utilització del passadís és doble per places en ambdós costats. 
 
 La superfície ocupada per plaça, incloent la superfície del seu corresponent 
passadís i rampa d’accés, és de 22,85 m2 per l’amplada utilitzada de 2,40 metres i 
l’angle de 90º (aparcament en bateria) per un vehicle estàndard que aparca maniobrant 
marxa endarrere.  
 
 En el nostre cas, tal i com hem justificat a l’annex d’alternatives, utilitzem 
angles de plaça de 90º. Aquests presenten avantatges importants. Permeten sortir de 
l’aparcament en el sentit contrari al usat per entrar-hi, que és una propietat interessant 
per naus de “cul de sac”. En el pàrking subterrani projectat succeeix en varis punts. 
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4. Els Pilars 
 
 Per al cas adoptat al projecte del sector P.A.U 04, places a 90º i suposant la 
majoria de maniobres d’aparcament marxa endarrere, es té que es poden disposar els 
pilars sense que interfereixin amb la maniobra d’aparcament a les següents zones 
ressaltades prop dels pilars.  

 

 
 

Figura 5. Zones on es poden disposar els pilars sense interferir en les maniobres d’aparcament 
  

Aquests bulbs són el lloc on es poden disposar lliurament els pilars. La longitud 
de la plaça és de 4,5 metres i l’inici d’aquests bulbs a 3,3 metres. La distància que se li 
permet a aquests bulb entrar dins les places de pàrking és d’uns 0,30 m aproximadament 
a banda i banda de la línia separadora de places, per l’amplada de places escollida de 
2,40 m. 

 
 Les dimensions dels pilars interiors projectats són precisament de 0,6 x 0,6 m. 
Llavors no hi haurà problemes en quant a maniobres per accedir a la plaça de pàrking. 
 
 D’acord amb l’exposat abans, s’han disposat tots els pilars a una distància d’uns 
3,3 metres des de la línia separadora longitudinal de places de pàrking. 
 

5. La circulació 
 
 El moviment d’un cotxe en línia recta no presenta més problemes. L’important 
de la circulació a l’interior de pàrkings són els girs. El centre de gir instantani d’un 
vehicle es troba a la prolongació de l’eix del darrere quan el vehicle està girant i té 
direcció davantera, que és l’habitual. 
 
 Es pren com a radi de gir instantani la distància del centre de gir al punt mig de 
l’eix del darrere d’un vehicle. 
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 Si el gir d’un vehicle es produís amb aquest parat, es passaria directament de la 
trajectòria recta a la circular i els radis que limiten el ‘barrido’ serien constants. Però 
aquesta forma de girar, tot i ser la que menys espai requereix, és molt incòmode. 
 
 En el cas de girar el volant amb velocitat angular constant la trajectòria descrita 
per el punt mig de l’eix del darrere és una clotoide que compleix la equació A = R x L,  
on R és el radi de gir instantani, L la longitud de la clotoide i A el paràmetre de la 
clotoide. 
 
 Una relació entre els radis de gir i l’ample de ‘barrido’ és la que es buscarà a 
continuació per dimensionar la circulació per l’interior de l’aparcament subterrani. 
Sobreviela ens diu que per un vehicle estàndard i considerant la seva amplada de 
‘barrido’ de 2,87 m tenim els següents radis: 
 
Radi exterior = 6,45 m 
Radi mig = 5,01 m 
Radi de gir = 4,47 m 
Radi interior = 3,57 m  
 

 
 

Figura 6. ‘Barrido’ d’un vehicle estàndard al prendre la corba més estreta de l’interior del pàrking. 
 
 
En aquest senzill esquema s’ha pres una de les corbes més estretes del nostre 

aparcament; una de les que enllaça amb un passadís de 4,8 metres d’amplada. S’hi ha 
ratllat amb una quadrícula el ‘barrido’ que fa un vehicle estàndard. Hem considerat 
l’inici de la clotoide al centre del passadís. Veiem que prenent com a radi interior i 
exterior els d’un vehicle estàndard no hi ha cap objecte que s’interposi al seu pas. Es 
disposem d’uns marges de 0,5 metres a banda i banda per circular amb tranquil·litat.  
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És obvi que no tothom seguirà la mateixa trajectòria al prendre la corba, però 
s’ha projectat pel vehicle més comú i la posició més comuna. 

 
És clar que si funciona per aquesta corba, funcionarà per totes les altres corbes 

de l’interior de l’aparcament. L’ample dels passadissos longitudinals és de 5,1 metres. 
  
Els girs que cal fer per accedir a les rampes, sigui des de l’exterior ó des de 

l’interior del pàrking, s’estudiaran al següent apartat. 
 

6. Girs 
 
 Normalment s’estudien els girs a 90º i a 180º. En el nostre cas sols tenim girs a 
90º. A l’interior de l’aparcament n’hi ha quatre i són contraris a les agulles del rellotge. 
 

Estudiem el gir a 90º que es produeix en el pas del passadís longitudinal de 5,1 
m d’amplada al passadís transversal de 4,7 m d’amplada. Si aquest gir, amb la 
geometria disposada a priori, és possible, qualsevol gir a l’interior del pàrking serà 
possible. 

 
El gir mínim a 90º recomanable és aquell que disposa d’un radi de gir de 5 

metres com a mínim. L’ideal segons l’autor Sobreviela hauria de tenir una amplada de 
3,90 m amb uns resguards de 0,5 m als extrems per major seguretat. Aquest gir ha estat 
considerat per un vehicle tipus gran. La figura següent mostra el gir a 90º ideal: 

 

 
 

Figura 7. Gir mínim a 90º recomanable 
 

  
 En el cas de l’aparcament projectat observem que podem encabir-hi el gir ideal 
sense problema. 
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Figura 8. Gir mínim a 90º recomanable a l’aparcament projectat 
 

7. Les rampes 
 
 Per projectar les rampes del pàrking s’han estudiat vàries alternatives possibles. 
La que finalment complia amb els requisits mínims d’accés i comoditat és la rampa 
senzilla disposada en paral·lel al mur pantalla. En total s’han situat dues rampes 
senzilles en aquesta posició, una de baixada i una de pujada.  
 
 A l’annex d’alternatives es descriu el motiu de l’elecció d’aquest tipus de rampa 
i no un altra. 
 
 Per escollir l’amplada de les rampes n’hi ha hagut prou considerant el ‘barrido’ 
del cotxe estàndard descrit en aquest annex. S’ha tingut en compte tant en el pas de la 
rampa a l’interior del pàrking, com en el primer i últim gir que es troben els vehicles 
quan han entrat o surten de l’aparcament subterrani. Els vehicles giren en sentit contrari 
al de les agulles del rellotge.  
 
 Amb l’amplada de rampes escollida al projecte no hi haurà cap problema en 
quant a gir de vehicles en cap tipus de corba. 
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 L’alçat de les rampes es mostra a la següent figura: 
  

 
 

Figura 9. Alçat de les rampes considerades 
 
S’han considerat uns trams inicials i finals de rampa amb menys pendent per 

evitar que els baixos dels vehicles topin amb el terra. En concret s’ha considerat a 
ambdues rampes i a la zona de cota més baixa un tram de 4 metres a cada costat amb un 
8% de desnivell, per permetre l’elevació de les rodes davanteres del cotxe i evitar així 
possibles col·lisions. S’enllaça amb un tram intermedi de 17 metres amb un pendent del 
17,6% si el que fem es sortir del pàrking i llavors ens trobem amb un tram d’uns 4 
metres amb un pendent del 4%. Si per contra accedim a l’espai subterrani, ens trobem 
primer el tram de 4 metres amb el pendent del 4% i llavors el tram de 17 metres amb un 
pendent del 12,9 %. És important considerar aquests trams del 4% a la connexió amb 
l’Avinguda Coronel Estrada perquè afavoreixen molt la percepció d’altres vehicles per 
part de qui s’hi trobi. 

 
L’accés des de l’Avinguda Coronel Estrada a la rampa d’entrada no presentarà 

problemes. Es tracta d’una via d’uns 6,5 metres d’amplada, més que la considerada a les 
mateixes rampes d’entrada i sortida i a on no hi havia cap problema per efectuar els girs. 
Evidentment tampoc hi haurà cap problema per passar de la rampa de sortida a 
l’Avinguda Coronel Estrada. 
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1. Introducció 
 
Aquest annex estudia les diferents zones i tipologies d’aparcaments existents a la 

zona del projecte. Això es realitza per tal de poder estudiar la possible necessitat i/o la 
possible demanda existent de places d’aparcament. 

 
Amb aquest petit estudi podrà discutir-se amb major eficàcia la necessitat o no 

de crear una zona extra d’aparcament, el número de places aproximades necessàries i 
com no, si són rentables les places d’aparcament.  

 
A més d’observar les diferents zones d’aparcaments existents, s’ha observat la 

quantitat i característiques dels habitatges existents, la quantitat d’habitatges a la zona 
que degut a les seves característiques d’ocupació poden generar un estacionament 
temporal dels vehicles, les diverses zones comercials o industrials existents i els edificis 
en construcció o zones de possible ampliació urbanística. 
 

2. Necessitat de places d’aparcament fixes 
 
A les rodalies del polígon d’actuació urbanística 04, on vol ubicar-se 

l’aparcament, existeix un important nombre d’habitatges d’unes dues plantes. La gran 
majoria, degut a l’antiguitat d’aquests, no disposen d’un aparcament propi. A més, la 
mitja de vehicles per família es actualment de dos, cosa que multiplica la presència de 
vehicles al poble. 

 
Per altra banda, no es preveu un creixement de la demanda de places de pàrking 

en aquesta zona en un futur. El motiu és la distribució en planta dels habitatges, de 
forma allargada, i l’enclavament cèntric del P.A.U 04 enmig d’aquesta planta 
d’habitatges. Al nord de l’aparcament el creixement del municipi està limitat per 
l’actual carretera C-35 i les dues línies de tren que passen paral·leles a la C-35, una 
d’elles el tren d’alta velocitat. Al sud de l’aparcament tampoc hi ha possibilitats de 
creixement per la limitació del turó del castell. Les úniques possibilitats de creixement 
del municipi són per l’est i per l’oest, prenent més força la de l’oest. Llavors, encara que 
el municipi demandés més places d’aparcament fixes, seria lluny del P.A.U 04, pel que 
tampoc hi hauria una demanda d’aparcament a la zona d’actuació del present document. 
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                         Emplaçament 

 
 

Il·lustració 1. Emplaçament del nou projecte entre la C-35 i vies de tren al nord i el castell al sud. 
 
 
El fet de que en un futur no hi hagi una major demanda de places d’aparcament 

fixes és un avantatge perquè assegures que el projecte no es quedarà petit. 
 
En quant a la zona destinada a l’aparcament públic dels cotxes al carrer, es pot 

dir que és del tot insuficient. La complicada orografia del municipi fa que no es disposi 
de superfícies planes on poder estacionar de forma ordenada la gran quantitat de 
vehicles que circulen a diari per l’interior del municipi. 

 
Actualment no hi ha suficient nombre de places d’aparcament al casc antic del 

municipi. Això ocasiona la saturació de la única superfície plana i propera al casc antic, 
la plaça dels Bous, i la ocupació temporal de les voreres properes a la zona d’actuació 
del projecte per part dels veïns de la zona, que no disposen de garatge. Actualment la 
plaça dels Bous disposa d’unes 50 places d’aparcament públic regulat, insuficients per 
absorbir la demanda. A més a més, en un futur no gaire llunyà, també es preveu la 
desocupació permanent de la superfície d’aquest emblemàtic enclavament del municipi. 

 
És molt difícil concretar el número exacte de places d’aparcament fix 

necessàries, ja que seria oportú realitzar una mostra estadística de les persones amb la 
necessitat i voluntat de disposar d’una o més places d’aparcament. Tot i això, amb la 
informació extreta pot afirmar-se que realment existeix una demanda d’un important 
número de places d’aparcament i, que el lloguer o venda, pràcticament podria sorgir a 
curt o mig termini . Es calcula que amb unes 80 places d’aparcament es solucionarien 
els problemes actuals d’aparcament al casc antic del municipi. La major part de les 
quals es destinaria a la venta a veïns de la zona que estiguessin interessats.  
 

3. Demanda de places d’aparcament en rotació 
 

Prop de la zona d’estudi existeixen edificis d’interès pel municipi, com el centre 
d’atenció primària, l’ajuntament i la biblioteca que generen un continu moviment de 
vehicles. A més d’aquests edificis, la gran majoria dels comerços del casc antic del 
municipi es troben pròxims a la zona d’estudi, la qual cosa genera un moviment de 
persones tant del propi casc antic com de la zones pròximes. Llavors existeix una 
demanda de places d’aparcament temporal. 
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S’ha realitzat un petit estudi per a conèixer aproximadament la demanda punta 
de places d’aparcament en rotació prop de la zona. S’ha anotat cada 30 minuts, que és el 
temps mig d’estacionament dels vehicles que aparquen sols per a fer petites gestions, la 
quantitat de vehicles que demandarien places d’estacionament en rotació. S’ha realitzat 
l’estudi durant un dia feiner i en hores punta. 

 
 Els resultats obtinguts són 25 vehicles en rotació cada 30 minuts a la zona 
propera al P.A.U. 04. En les 80 places de pàrking considerades pel nou aparcament 
subterrani se’n preveuen, en principi, unes 25-30 dedicades a aquest tipus 
d’estacionament.  
 
 Com a conclusió es pot dir que degut a les característiques de la zona abans 
comentades i fent referència al petit estudi realitzat, pot afirmar-se que existeix una 
demanda real de zones d’aparcament de rotació.  
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1. Introducció 
 

 Un cop estudiades les necessitats de demanda, tal i com es desenvolupa en 

l’annex 10, i comprovada la possible demanda actual i futura de places d’aparcament, 

s’estudien les diferents possibilitats d’execució i alternatives existents. 

 

 Amb aquest annex, s’estudiaran les possibles alternatives, de forma que es pugui 

optar per la solució més adient i que s’adapti millor als condicionants existents i a les 

necessitats de la zona, buscant en tot moment una relació de qualitat, preu i termini 

d’execució més òptima possible. 

 

 Per a la realització d’aquest estudi d’alternatives es parteix d’una sèrie de 

condicionants que poden influir notablement en la solució final. Això pot provocar que 

en algun moment, la solució escollida no sigui la més adient a priori o la més 

econòmica, però sí la què més s’adapta als condicionants imposats. 

 

 Per a la realització d’aquest projecte s’ha escollit una zona sense pràcticament 

elements d’urbanització existents, el polígon d’actuació urbanística 04 (P.A.U 04) 

d’Hostalric, entre l’Avinguda Coronel Estrada i la Baixada d’Ararà. 
 
 

2. Condicionants principals 
 

 Segons informació de primera mà facilitada per l’arquitecte municipal, es vol 

urbanitzar la superfície d’actuació per adequar-la a una zona de descans i esbarjo, una 

plaça d’ús públic. Els veïns de la zona porten anys reclamant-ho. Per tant, qualsevol 

alternativa que suposi una solució diferent a la d’aparcament subterrani serà fàcilment 

descartada.  

 

3. Estudi d’alternatives 
 

 Segons s’ha comentat a l’apartat anterior, els condicionants seran molt 

importants en la elecció de la tipologia d’aparcament. No obstant, es presenten les 

possibles propostes i s’argumenta la seva viabilitat. 

 

3.1. Distribució en alçat de l’aparcament 

 

 Un aspecte fonamental a l’hora de dissenyar l’aparcament és decidir el número 

de plantes a realitzar i la seva situació. Això vindrà donat per les necessitats existents i 

les possibilitats de construcció, sempre tenint en compte la inversió econòmica a 

realitzar. El primer aspecte a definir és la cota a la què es realitzarà l’aparcament, és a 

dir, si l’aparcament es realitzarà soterrani, en superfície, elevat o compaginant diferents 

solucions. 

 

 La primera possibilitat seria realitzar una zona d’aparcament en superfície. 

Aquesta solució, evidentment, seria molt econòmica degut a què no seria necessari 
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realitzar grans obres i aportaria noves places d’aparcament a la zona, amb el que 

possiblement el problema actual al municipi quedaria solucionat. Aquesta solució 

impediria la possibilitat de destinar una superfície com a plaça pública, restant d’aquesta 

manera un espai públic vital i disminuint la qualitat de vida de la zona. 

 

 Una altra possibilitat a plantejar seria de construir un edifici de diverses plantes 

destinat a l’aparcament. Tot i que seria possible crear un major número de places que en 

superfície, això comportaria un important cost, un gran impacte visual i la impossibilitat 

de realitzar la plaça abans mencionada. Dins d’aquesta solució també podria donar-se 

lloc inversemblants propostes de disseny que situessin la plaça en el terrat de l’edifici o 

en la planta de superfície de l’aparcament. 

 

 La última opció seria realitzar un aparcament soterrani i garantir així la 

possibilitat de destinar un important terreny per la realització d’una plaça a l’aire lliure, 

augmentant així la qualitat de vida dels habitants de la zona, eliminant possibles 

impactes visuals i facilitant l’aparcament a la zona. Aquesta solució, a l’igual que 

l’anterior, comportaria una important despesa econòmica que la primera opció. 

 

 Es pot concloure que, un cop estudiades les diverses possibilitats, i donant un 
caràcter de prioritat a la necessitat i conveniència d’assegurar una zona de plaça pública 

perfectament condicionada, les dues primeres propostes queden directament 

descartades, sent la construcció d’un aparcament soterrani la solució més adient per 

intentar resoldre l’aparcament de la zona. 

 

 El segon aspecte important a definir, un cop decidida la construcció soterrada, 

seria escollir el número de plantes a realitzar. Per a prendre aquesta decisió, es recorre a 

l’annex de demanda realitzat, on s’assegurava que amb una sola planta es podran 

satisfer les necessitats presentes i futures de la població. 

 

 No s’ha fet cap menció a la distribució en planta de l’aparcament. No obstant 

resulta obvi que es buscarà una alternativa que ocupi la superfície necessària del sector 

P.A.U 04 per tal de que els criteris de seguretat i comoditat per l’usuari i demanda de 

places quedin satisfets. 

 

3.2. Distribució en planta de les rampes d’accés  

 

 El que resulta evident, per l’emplaçament de l’aparcament, és que els accessos al 

pàrking han de fer-se des de l’Avinguda Coronel Estrada. La resta dels accessos al 

perímetre resten ocupats per habitatges o bé per zones on la inclinació del terreny és 

molt pronunciada. 

  

Sorgeixen vàries alternatives quan es pensa en la ubicació de les rampes. La 

primera és col·locar-les perpendicular al mur pantalla. Aquesta alternativa es pot 

descartar fàcilment perquè no disposa de la suficient longitud de rampa per disposar els 

pendents inicials i finals més suaus per a la comoditat de l’usuari. A més a més, el 

pendent sobrepassaria el 20%, que és el màxim recomanat. 

 

La segona alternativa seria disposar les rampes paral·leles als murs pantalla i en 

la direcció transversal de l’aparcament. Aquesta opció si permetria respectar els trams 
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inicials i finals amb menor pendent i els pendents màxims de rampa. Per poder escollir 

o descartar aquesta solució s’ha de comparar amb la última de les alternatives. Es triarà 

la opció que ofereixi més places d’aparcament. A la figura 1 es pot veure com 

l’alternativa on es disposen les rampes d’accés paral·leles a la direcció transversal 

ofereix moltes menys places (65) que l’alternativa representada a la figura 2 (81).  

 

 
Figura 1. Disposició rampes d’accés paral·leles a la direcció transversal del pàrking 

 

 
Figura 2. Disposició rampes d’accés paral·leles a la direcció longitudinal del pàrking 

 

S’escollirà la opció representada a la figura 2 per al projecte de l’aparcament 

subterrani a Hostalric. 
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3.3. Procediment constructiu 

 

 Per decidir el procediment constructiu a seguir en la construcció de l’aparcament 

soterrani es parteix d’una sèrie de condicionants que el marcaran de forma molt 

important.  

 

 En primer lloc tenim que, per tal d’emmarcar aquesta estructura dintre d’aquest 

marc urbà, l’única solució realment acceptable i factible és la construcció de pantalles 

en tot el perímetre. Aquestes pantalles, degut a la poca profunditat necessària i segons 

l’annex de càlcul corresponent, es realitzaran sense l’ajuda d’ancoratges temporals.  

 

 Per realitzar els fonaments de les estructures necessàries de l’aparcament, 

l’estudi geotècnic ens marca el procediment més adient, realitzant-se unes sabates 

aïllades en el cas dels pilars interiors i una sabata correguda en el cas del mur de 

contenció. 

 

 L’altre gran punt a raonar seria la possibilitat de realitzar els pilars i coberta de 

l’aparcament seguint un procediment de construcció in situ o, pel contrari, utilitzar 

elements prefabricats (lloses alveolars i pilars prefabricats). 

 

 Per decidir l’opció més convenient s’ha realitzat una estimació del cost 

econòmic i del temps d’execució necessari per executar cada una de les propostes. Per 

realitzar aquesta estimació s’han calculat les superfícies, amb una hipòtesi de cantells de 

plaques, quanties de ferro i volum de formigó necessari mig. Aquestes dimensions, 

volums, quanties i preus són aproximats, generant-se lleugeres variacions del preu final. 

A continuació es recullen uns quadres amb les diferents dades obtingudes de l’estudi. A 

la taula 1 es poden veure els preus corresponents als materials necessaris per a la opció 

prefabricada. A la taula 2 es poden veure els preus dels materials necessaris per a la 

opció executada in situ. 

 
ELEMENTS PREFABRICATS 

ELEMENT PREU UNITARI AMIDAMENT TOTAL PREU 

Biga subterrani 310,0 €/m 291,0 m 90,210.0 € 

Forjat (placa 50cm) 41,5 €/m
2
 1673,0 m

2
 69,429.5 € 

Formigó llosa compressió 111,9 €/m
3
 171,1 m

3
 19,144.4 € 

Acer llosa compressió 30,0 €/m
2
 1673 m

2
 50,190.0 € 

Pilar prefabricat 600x400 117,0 €/m 87,5 m 10,237.5 € 

 

Taula 1. Preus de materials pe elements prefabricats 

  

 Per a la realització de l’estructura amb prefabricat s’estima un preu aproximat de 

239.211,4 € i una duració que no diferirà en excés de la presentada a l’annex de 
planificació de l’obra. Per la llosa in situ s’ha previst una durada de 4 setmanes per a 

l’execució de pilars i coberta. Per a la llosa prefabricada s’estima una durada de 6 

setmanes per a l’execució de les 35 sabates aïllades, els 35 pilars i la col·locació de les 

bigues i lloses alveolars. 
 

 Per a la realització de la part de l’estructura in situ que ens ocupa s’estima un 

preu aproximat de 225.924 € i una duració de 4 setmanes. 
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ELEMENTS EXECUTATS IN SITU 
ELEMENT PREU UNITARI AMIDAMENT TOTAL PREU 

Acer B500S (pilars + 

forjat) 
1,36 €/kg 15005 20406,8 € 

Formigó (pilars + forjat) 111,9 €/m
3
 649 7723,1 € 

Acer armadura activa, 

inclou ancoratges, beina, 

accessoris 

2,87 €/kg 14318 39804,04 € 

Encofrat  28,11 €/m
2
 1673 m

2
 23954 € 

Cindri 10,81 €/m
3
 4019 m

3
 34220 € 

 

Taula 2. Preus de materials per elements executats in situ 

 

 Una vegada estudiats els dos procediments constructius possibles s’arriba a la 

conclusió que la solució executada in situ presenta avantatges respecte a la prefabricada. 

A pesar del preu, la solució in situ s’executa amb menys termini, reduint les molèsties a 

l’usuari per la ocupació de la via pública que suposaria la instal·lació de les plaques i 

minimitzant el risc al no haver de suspendre càrregues en altura. Finalment s’ha escollit 

la solució executada in situ per presentar majors avantatges. 

 

 Una vegada elegit el procediment constructiu, s’escau elegir la tipologia de 

forjat de formigó in situ més adient. Es disposarà la solució òptima de forjat des d’un 

anàlisis multicriteri complet. Aquest anàlisis s’ha realitzat a la tesina d’especialitat del 

mateix autor que aquest projecte, on es tractava d’oferir la tipologia idònia de forjat des 

dels punts de vista econòmic, social i ambiental. En el present projecte es tenen els 

paràmetres estructurals següents: 

 

- Càrregues permanents (sense considerar el pes propi) = 10 KN/m
2
 (terres) + 0,5 

KN/m
2
 (paviment de superfície) = 10,50 KN/m

2
 

 

- Sobrecàrregues d’ús = 5 KN/m
2
  

 

- Disposició dels pilars segons la figura 1: 2 fileres de pilars separades 6,6 metres 

en direcció transversal i 12 metres en direcció longitudinal. Els pilars seran 

quadrats i de 600 x 600 mm i en total es disposaran 8 unitats amb les seves 

sabates aïllades. 

 

 Observant el gràfic 1, que contempla uns paràmetres estructurals de disseny molt 

similars als que es tenen aquí, s’observa que la solució que surt recomanada és la 

postesada de cantell 375 mm. A més a més, segons EHE-08 es recomana un cantell 

mínim de 375 mm per llums de 12 metres, segons la relació L/32. 

 

 Per un primer dimensionat del forjat s’escollirà la tipologia pretensada adherent 

de cantell 375 mm. Caldrà realitzar totes les comprovacions necessàries per veure que 

es satisfan tots els requisits estructurals i de disseny. Veure annex de càlcul 

corresponent.   
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Gràfic 1. Valoració global de la solució més idònia per als paràmetres L=12m i SC = 10KN/m

2
 

 

 
Figura 1. Geometria de la coberta i condicions de contorn 

 

3.4. Distribució dels automòbils a l’interior del recinte 

 

 La bona distribució dels automòbils dins el pàrking té dues finalitats. La primera 

és la d’aprofitar el màxim l’espai disponible per encabir-hi el màxim nombre de 

vehicles, fet que farà augmentar els ingressos i la segona és distribuir-los de tal manera 

que es pugui circular de forma còmode i segura dins l’aparcament, podent realitzar les 

maniobres d’aparcament i d’entrada i sortida a l’espai soterrat de forma tranquil·la.  

 

En planta es disposa de 1711 m
2
 . Al costat transversal del pàrking, de 28,2 m 

d’amplada, es poden disposar 4 fileres d’aparcament. Amb aquesta distribució s’ocupen 

18 metres dels 28,2 m disponibles (cada plaça de pàrking té una longitud de 4,5 m 

suposant distribució en bateria). Resten 10,2 m que es distribuiran en dos  passadissos 

de 5,1 m entremig de les places de pàrking amb un sol sentit de circulació. L’amplada 

dels passadissos curts serà de 4,8 metres, la qual funciona correctament a molts pàrkings 

actuals. A la figura 2 s’aprecien les amplades dels passadissos. 
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Figura 2. Distribució de les places d’aparcament en planta 

 

La única distribució possible per encabir el màxim nombre de vehicles és la de 

la figura 2. A continuació es tractarà la inclinació de les places. 

  

 A la figura 3 es mostren les places centrals distribuïdes a 60º enlloc dels 90º de 

la figura 2. Amb la distribució a 90º es tenen 32 places d’aparcament a la zona central i 

amb la distribució  60º es tenen 26 places d’aparcament. S’escollirà la inclinació de 90º. 

 

 
 

Figura 3. Distribució de les places centrals de l’aparcament a 60º 

 

 La opció de distribuir a 60º les places dels extrems de l’aparcament no s’ha 

considerat al ser evident que es perdrien places al inclinar-les a 60º.  

Existeixen més diferències entre una disposició de places a 60º i a 90º. Les 

maniobres que cal fer per aparcar quan la inclinació de la plaça és de 60º són més 



PROJECTE D’APARCAMENT SUBTERRANI AL SECTOR P.A.U. 04. HOSTALRIC 

ANNEX 11. ESTUDI D’ALTERNATIVES 

 

 10 

senzilles que quan tenim 90º. Llavors l’amplada del passadís també haurà de ser 

diferent. 

 

Pel cas considerat, amb una amplada de plaça de 2,4 metres i cotxe estàndard la 

taula 1 ens dóna dades d’interès: 

 
Tipus d’estacionament Ample del passadís 

Estacionament a 60º 
3,5 m aparcant marxa endarrera 

3,75 m aparcant marxa endavant 

Estacionament a 90º 
4,8 m aparcant marxa endarrera 

8,14 m aparcant marxa endavant 

Estacionament en línia 3,1 m 

 
Taula 1. Amplada de passadís en funció del tipus d’estacionament a l’interior de pàrkings 

 

 S’observa que l’amplada de passadís necessària per un estacionament a 60º ó a 

90º és molt diferent. Si es disposen les places a 60º s’estalvia 1,3 m (comparant 

aparcament marxa endarrere). 

 

 De tota manera s’ha vist que amb aquesta distribució es perdien 6 places de 

pàrking. Tot i que segurament s’haurà de realitzar més maniobres amb les places en 

bateria, no és convincent el fet de perdre 6 places centrals per aquest guany mínim en 

comoditat. A més a més, una amplada de passadís de 5,1 m és una bona amplada, 

superior a la mitjana de pàrkings subterranis de Catalunya i amb la qual es pot realitzar 

una maniobra d’aparcament marxa endarrera sense cap problema (teòricament es 

necessiten 4,8 m amb places a 90º). 

 

 Per concloure amb l’apartat, la millor alternativa és la de vehicles aparcats a 90º 

en tota l’extensió de l’aparcament. S’obté un total de 81 places amb una repercussió de 

21,1 m
2
 per plaça.  
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1. Classificació del contractista 
 

D’ acord amb la ‘Ley de contratos de las administraciones públicas (RD 2/2000)’ 
per a contractar amb les Administracions públiques l'execució de contractes d'obres o de 
contractes de serveis als quals es refereix l'article 196.3, en ambdós casos per pressupost 
igual o superior a 120.202,42 euros, serà requisit indispensable que l'empresari hagi 
obtingut prèviament la corresponent classificació sobre la base de: 

- Grup i subgrup: Segons el tipus d'obra i la classificació de la Llei de Contractes de 
l'Estat (veure annex a aquest document).  

- Categoria: donada segons l’anualitat mitja: 
 

   A.M =
messosen  execuciód' Termini

mesos 12    subasta dePresupost ×
 

 
 Es pren com a termini d’execució de l’obra el temps de duració del capítol que es 
classifica.  
 
 En aquest cas, el pressupost d’execuxió per contracte és de 1.045.713,13 €, com es 
reflecteix al document 4 ‘Pressupost’. 
 
 No tindran classificació les partides d’obra que no superin el 20% del total del 
pressupost d’execuxió per contracte (PEC). 
 
 És possible classificar els capítols del projecte en els grups i subgrups corresponents 
i la conclusió que s’obté es que el capítol d’estructures sobrepassa el 20% de quantia sobre 
el total, com es pot apreciar a la taula 1, per tant se li exigirà una classificació a aquest grup.  
 
 

CAPÍTOL: GRUP i SUBGRUP P.E.M. (€) P.E.C. (€) 
% sobre 

P.E.C. TOTAL 
Estructures: 
 

GRUP C: Edificacions 
 
SUBGRUP 2: Estructures de Fàbrica o Formigó 

 

543.043,99 1.045.713,13  51,93% 

 
Taula 1. Percentatge sobre el total del capítol d’estructures de fàbrica o formigó 

  
 El capítol d’estructures necessita una classificació. La seva anualitat mitja es pot 
veure a la taula 2 que es mostra a continuació: 
  
SUBGRUP P.E.M. DURACIÓ EN MESSOS ANUALITAT MITJA CATEGORÍA 

C-2 646.222,35 3 2.584.889,39  f 
 

Taula 2. Classificació del capítol d’estructures en base a la seva anualitat mitja 
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Categoria f : A.M. >  2.400.000 € 
 
 Per tant, com el capítol sobrepasa el 20% de quantia sobre el total, s'estableix que el 
contractista haurà de tenir la següent classificació: 
 
C-2, categoria f 
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2. Annex 

2.1. Classificació en Grups y Subgrups 
 
A) MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y PERFORACIONES 
 

1. Desmontes y vaciados 
2. Explanaciones 
3. Canteras 
4. Pozos y Galerías 
5. Túneles 

 
B) PUENTES, VIADUCTOS Y GRANDES ESTRUCTURAS 
 

1. De fábrica u hormigón en masa 
2. De hormigón armado 
3. De hormigón pretensado 
4. Metálicos  
 

C) EDIFICACIONES 
 

1. Demoliciones 
2. Estructuras de fábrica u hormigón 
3. Estructuras metálicas 
4. Albañilería, revocos y revestidos 
5. Cantería y marmolería 
6. Pavimentos, solados y alicatados 
7. Aislamientos e impermeabilizaciones 
8. Carpintería de madera 
9. Carpintería metálica 
 

D) FERROCARRILES 
 

1. Tendido de vías 
2. Elevados sobre carril o cable 
3. Señalizaciones y enclavamientos 
4. Electrificación de ferrocarriles 
5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica 
 

E) HIDRÁULICAS 
 

1. Abastecimiento y saneamiento 
2. Presas 
3. Canales 
4. Acequias y desagües 
5. Defensa de márgenes y encauzamientos 
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6. Conducciones con tuberías de presión de gran diámetro 
7. Obras hidráulicas sin cualificación específica 

 
F) MARÍTIMAS 
 

1. Dragados 
2. Escolleras 
3. Con bloques de hormigón 
4. Con cajones de hormigón armado 
5. Con pilotes y tablestacas 
6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas 
7. Obras marítimas sin cualificación específica 
8. Emisarios submarinos 
 

G) VIALES Y PISTAS 
 

1. Autopistas, autovías 
2. Pistas de aterrizaje 
3. Con firmes de hormigón hidráulico 
4. Con firmes de mezclas bituminosas 
5. Señalizaciones y balizamientos de viales 
6. Obras viales sin cualificación específica 
 

H) TRANSPORTES DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS Y GASEOSOS 
 

1. Oleoductos 
2. Gasoductos 
 

I) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 

1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos 
2. Centrales de producción de energía 
3. Líneas eléctricas de transporte 
4. Subestaciones 
5. Centros de transformación y distribución en alta tensión 
6. Distribución en baja tensión 
7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas 
8. Instalaciones electrónicas 
9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica 
 

J) INSTALACIONES MECÁNICAS 
 

1. Elevadoras o transportadoras 
2. De ventilación, calefacción y climatización 
3. Frigoríficas 
4. De fontanería y sanitarias 
5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica 
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K) ESPECIALES 
 

1. Cimentaciones especiales 
2. Sondeos, inyecciones y pilotajes 
3. Tablestacados 
4. Pinturas y metalizaciones 
5. Ornamentaciones y decoraciones 
6. Jardinería y plantaciones 
7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos 
8. Estaciones de tratamiento de aguas 
9. Instalaciones contra incendios 

 

2.2. Classificació en categories 

 
 Segons l’article 26, ‘Categorías de clasificación en los contratos de obras’, les 
categories dels contractes d’obra, determinats per la seva anualitat mitjana a la que 
s’ajustarà la classificació de les empreses, seran les següents: 
 

CATEGORÍA ANUALIDAD MEDIA en € 

a AM ≤ 60.000 
b 60.000  < AM ≤ 120.000 
c 120.000  < AM ≤ 360.000 
d 360.000  < AM ≤ 840.000 
e 840.000 < AM ≤ 2.400.000 
f 2.400.000  < AM 

 
Taula 3. Classificació en categories segons l’anualitat mitja 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 20/01/13

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,02h Oficial 1aA0121000

 €23,02h Oficial 1a paletaA0122000

 €23,02h Oficial 1a encofradorA0123000

 €23,02h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €23,39h Oficial 1a manyàA012F000

 €23,78h Oficial 1a muntadorA012M000

 €23,02h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €24,22h Oficial 1a jardinerA012P000

 €22,69h Oficial 2a jardinerA012P200

 €20,44h Ajudant encofradorA0133000

 €20,44h Ajudant ferrallistaA0134000

 €20,52h Ajudant manyàA013F000

 €20,44h Ajudant muntadorA013M000

 €21,50h Ajudant jardinerA013P000

 €19,25h ManobreA0140000

 €19,92h Manobre especialistaA0150000



Projecte constructiu d´un aparcament subterrani a Hostalric

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 20/01/13

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €16,58h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €68,31h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00

 €56,03h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kWC1311120

 €78,44h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kWC1311270

 €42,27h Retroexcavadora petitaC1315010

 €60,38h Retroexcavadora mitjanaC1315020

 €62,96h Motoanivelladora mitjanaC1331200

 €50,44h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 tC1335080

 €59,14h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 tC13350A0

 €66,20h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €8,61h Picó vibrant amb placa de 60 cmC133A0K0

 €32,30h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €42,60h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €46,00h Camió gruaC1503000

 €43,58h Camió grua de 3 tC1503300

 €48,42h Camió grua de 5 tC1503500

 €48,98h Grua autopropulsada de 12 tC150G800

 €156,75h Camió amb bomba de formigonarC1701100

 €28,42h Camió cisterna per a reg asfàlticC1702D00

 €1,70h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granelC1704100

 €1,77h Formigonera de 165 lC1705600

 €78,42h Estenedora per a paviments de formigóC1709A00

 €53,99h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B00

 €60,52h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C170D0A0

 €41,20h Escombradora autopropulsadaC170E000

 €90,77h Planta de formigó per a 60 m3/hC17A20Q0

 €15,31h Soldadora automàtica d'extrusió autopropulsadaC200K000

 €59,21m2 Perforació i col·locació de materials, amb equip de personal i
maquinària, i equip de tractament de llots tixotròpics, per a
pantalles de 60 cm de gruix

C3G52600
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 20/01/13

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €19,70h Sembradora de tracció mecànicaCR711500

 €3,09h MotoserraCRE23000

 €21,61h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball

CRH13030



Projecte constructiu d´un aparcament subterrani a Hostalric

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 20/01/13

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,11m3 AiguaB0111000

 €18,12t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €20,37t Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020

 €19,94t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmB0312500

 €43,88t Sorra de riu rentada, de 0.1 a 0.5 mmB0315600

 €16,36m3 Sauló sense garbellarB0321000

 €16,54t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
40 mm, per a formigons

B0331P10

 €19,94t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drensB0332020

 €16,28m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclatsB037R000

 €92,41t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N segons
UNE-EN 197-1, a granel

B0512302

 €105,75t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €0,09kg Calç aèria CL 90B0532310

 €0,31kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1B0552420

 €0,45kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECIB0552B00

 €347,70t Betum asfàltic tipus B-60/70B055JJR0

 €64,56m3 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

B064300C

 €62,92m3 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

B064500C

 €70,59m3 Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B065910B

 €70,59m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B065910C

 €71,14m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa

B065960B

 €71,14m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa

B065960C

 €86,72m3 Formigó HA-25/L/20/IIa de consistència líquida, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment,
additiu hidròfug/superplastificant, apte per a classe
d'exposició IIa

B0659A0L
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 20/01/13

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €83,53m3 Formigó HP-35/B/20/IIIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIIa

B066LH0B

 €44,14t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7.5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710180

 €39,31t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710250

 €1,43kg Additiu inclusor d'aire per a formigó, segons la norma
UNE-EN 934-2

B0811020

 €1,08kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mmB0A14200

 €1,15kg Clau acerB0A31000

 €0,60kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

B0B2A000

 €0,89m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15
cm D:4-4 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

B0B341C2

 €0,44m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €211,79m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €8,56cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usosB0D625A0

 €20,54cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usosB0D629A0

 €2,61m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5
usos

B0D71120

 €1,30m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10
usos

B0D71130

 €6,50m3 Amortització de cindri metàl·licaB0DFF001

 €11,92m2 Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb tauler
fenòlic, amb estructura d'acer, per a pilar, amb part
proporcional d'accessoris

B0DG1110

 €2,51l DesencofrantB0DZA000

 €0,34u Maó massís llis de morter de ciment de 300x150x50 mm, de
cara vista,gris, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3

B0E11156

 €0,23u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1D2A1

 €0,19u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la
norma UNE-EN 771-1

B0FA12A0

 €0,15kg Llot tixotròpicB3Z51000

 €1,05m2 Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 0.75 mm resistent
a la intempèrie

B7721310

 €1,22m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2

B7B111D0
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 20/01/13

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,86m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3.5 MPa), segons UNE-EN 1340

B96512C0

 €6,90m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superiorB9E13100

 €14,35m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8
cm de gruix, preu superior

B9F15100

 €52,81t Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa
D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració

B9H12110

 €49,86t Mescla bituminosa contínua en calent de composició
semidensa S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de
penetració

B9H18210

 €173,30m Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304,
amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària

BB151AA0

 €46,40u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

BBM12602

 €76,47u Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora
de nivell 1 d'intensitat

BBM13602

 €21,32m Peça prefabricada de formigó amb forma de U i encaix, de
50x40 cm i 15 cm d'alçària mitja

BD52159K

 €854,32u Estació de bombament de tipus estacionaria composta per 2
bombes submergibles (servei i reserva) amb un diàmetre de
pas de l'impulsor de 55 mm, motor de 1,2 kW per a un cabal
de 2 l/s a una alçària d'elevació de 6 m, provistes amb 10 m
de cable elèctric especial submergible cadascuna, sòcols de
descàrrega i acoblament de les bombes, trapes de doble
accés i jocs de tubs-guia

BNN2U010

 €92,50u Sòcol de descàrrega i tubs guia per bombes d'elevacióBNNZU010

 €329,30u Trapa de doble accés a pou d'elevacióBNNZU110

 €261,48u Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de llargària,
amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat
incolor, amb respatller, suports i recolzabraços de fusta

BQ11GB10

 €59,00u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de
planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer

BQ21BC60

 €40,30m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C,
subministrat a granel

BR341110

 €5,20kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons
NTJ 07N

BR4U1G00
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 20/01/13

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €74,57m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de pedra
granítica, elaborada a l'obra amb formigonera de 165 l

D0391311 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,91600/R 19,920001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,91600 20,91600
Maquinària:

1,32750/R 1,770000,750C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,32750 1,32750
Materials:

30,9624020,370001,520B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

21,15000105,750000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 52,11240 52,11240

0,209161,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 74,56506

74,56506COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,56m3 Formigó magre amb 140 kg/m3 de ciment CEM II/B-L 32,5
N, additiu inclusor d'aire i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb planta
formigonera de 60 m3/h

D052MXXK Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,98000/R 19,920000,250A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,98000 4,98000
Maquinària:

1,40075/R 56,030000,025C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kWh

1,54309/R 90,770000,017C17A20Q0 =xPlanta de formigó per a 60 m3/hh

Subtotal... 2,94384 2,94384
Materials:

0,177601,110000,160B0111000 =xAiguam3

19,9320018,120001,100B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

16,5400016,540001,000B0331P10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
40 mm, per a formigons

t

12,9374092,410000,140B0512302 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N segons
UNE-EN 197-1, a granel

t

1,001001,430000,700B0811020 =xAdditiu inclusor d'aire per a formigó, segons la norma
UNE-EN 934-2

kg

Subtotal... 50,58800 50,58800

0,049801,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 58,56164



Projecte constructiu d´un aparcament subterrani a Hostalric

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 20/01/13

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

58,56164COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €81,22m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,92000/R 19,920001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 19,92000 19,92000
Maquinària:

1,23900/R 1,770000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,23900 1,23900
Materials:

0,222001,110000,200B0111000 =xAiguam3

33,2031020,370001,630B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

26,43750105,750000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 59,86260 59,86260

0,199201,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 81,22080

81,22080COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €110,95m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,91600/R 19,920001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,91600 20,91600
Maquinària:

1,28325/R 1,770000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,28325 1,28325
Materials:

0,222001,110000,200B0111000 =xAiguam3

31,1661020,370001,530B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

21,15000105,750000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

36,000000,09000400,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg

Subtotal... 88,53810 88,53810

0,209161,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 110,94651
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

110,94651COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,86kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11510/R 23,020000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,10220/R 20,440000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,21730 0,21730
Materials:

0,011021,080000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg

0,630000,600001,050B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg

Subtotal... 0,64102 0,64102

0,002171,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,86049

0,86049COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €90,44m3 Formigó per a enceps, HA-25/P/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des
de camió

E3F515G1 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,76240/R 23,020000,120A0122000 =xOficial 1a paletah

9,24000/R 19,250000,480A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,00240 12,00240
Materials:

78,2540071,140001,100B065960C =xFormigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 78,25400 78,25400

0,180041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 90,43644

0,00%DESPESES INDIRECTES

90,43644COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,15kg Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

E3FB3000 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,13812/R 23,020000,006A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,14308/R 20,440000,007A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,28120 0,28120
Materials:

0,006591,080000,0061B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg

0,860490,860491,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,86708 0,86708

0,004221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,15250

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,15250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,92m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a encepsE3FDD100 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,51000/R 23,020000,500A0123000 =xOficial 1a encofradorh

11,24200/R 20,440000,550A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 22,75200 22,75200
Materials:

0,172621,150000,1501B0A31000 =xClau acerkg
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,319870,440002,9997B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,80480211,790000,0038B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

1,430001,300001,100B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10
usos

m2

0,100402,510000,040B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 3,82769 3,82769

0,341281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,92097

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,92097COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €117,97m2 Perforació de pantalla en terreny fluix, de 60 cm de gruix
amb llot tixotròpic i formigonament amb formigó
HA-25/L/20/IIa, amb additiu hidròfug/superplastificant, de
consistència líquida i grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 375 kg/m3 de ciment, amb l'equip de llots inclòs

E3G5261K Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

59,21000/R 59,210001,000C3G52600 =xPerforació i col·locació de materials, amb equip de personal i
maquinària, i equip de tractament de llots tixotròpics, per a
pantalles de 60 cm de gruix

m2

Subtotal... 59,21000 59,21000
Materials:

57,7208386,720000,6656B0659A0L =xFormigó HA-25/L/20/IIa de consistència líquida, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment,
additiu hidròfug/superplastificant, apte per a classe
d'exposició IIa

m3

1,039500,150006,930B3Z51000 =xLlot tixotròpickg

Subtotal... 58,76033 58,76033

COST DIRECTE 117,97033

0,00%DESPESES INDIRECTES

117,97033COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €111,60m3 Formigó per a pilars, HA-25/P/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

E45118G3 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,28720/R 23,020000,360A0122000 =xOficial 1a paletah

27,72000/R 19,250001,440A0140000 =xManobreh

Subtotal... 36,00720 36,00720
Materials:

74,6970071,140001,050B065960C =xFormigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa

m3
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Subtotal... 74,69700 74,69700

0,900182,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 111,60438

0,00%DESPESES INDIRECTES

111,60438COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,17kg Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

E4B13000 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16114/R 23,020000,007A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,14308/R 20,440000,007A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,30422 0,30422
Materials:

0,005401,080000,005B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg

0,860490,860491,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,86589 0,86589

0,004561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,17467

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,17467COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,36kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

E4B23000 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23020/R 23,020000,010A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,24528/R 20,440000,012A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,47548 0,47548
Materials:

0,012961,080000,012B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg

0,860490,860491,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,87345 0,87345

0,007131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,35606

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,35606COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €30,64m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana,
LD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de
paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2

E612T5AV Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,81200/R 23,020000,600A0122000 =xOficial 1a paletah

5,77500/R 19,250000,300A0140000 =xManobreh

2,98800/R 19,920000,150A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 22,57500 22,57500
Maquinària:

0,25500/R 1,700000,150C1704100 =xMesclador continu amb sitja per a morter preparat a granelh

Subtotal... 0,25500 0,25500
Materials:

0,011541,110000,0104B0111000 =xAiguam3

1,4230239,310000,0362B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

5,814000,1900030,600B0FA12A0 =xTotxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la
norma UNE-EN 771-1

u

Subtotal... 7,24856 7,24856

0,564382,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,64293

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,64293COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €70,16m2 Paret de tancament de 15 cm de gruix, maó massís llis de
300x150x50 mm, de morter de ciment gris, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-3, de dues cares vistes,
col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler
calcari 1:2:10

E619356K Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

33,14880/R 23,020001,440A0122000 =xOficial 1a paletah

13,86000/R 19,250000,720A0140000 =xManobreh

Subtotal... 47,00880 47,00880
Materials:

18,711970,3400055,0352B0E11156 =xMaó massís llis de morter de ciment de 300x150x50 mm, de
cara vista,gris, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3

u

3,26183110,946510,0294D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

m3

Subtotal... 21,97380 21,97380
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1,175222,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 70,15782

0,00%DESPESES INDIRECTES

70,15782COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.807,54u Estacio de bombeig de tipus estacionària composta per 2
bombes submergibles (servei i reserva) amb un diàmetre de
pas de l'impulsor de 55 mm, motor de 1,2 Es per a un cabal
de 2 l/s a una altura d'elevacio de 6 m, proveïdes amb 10 m
de cable elèctric especial submergible cadascuna, sòcols de
descàrrega i acoblament de les bombes, trapa de doble
d'acces i jocs de tubs-guia, instal·lada

ENN2U010 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

285,36000/R 23,7800012,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

245,28000/R 20,4400012,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 530,64000 530,64000
Maquinària:

46,00000/R 46,000001,000C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 46,00000 46,00000
Materials:

1.708,64000854,320002,000BNN2U010 =xEstació de bombament de tipus estacionaria composta per 2
bombes submergibles (servei i reserva) amb un diàmetre de
pas de l'impulsor de 55 mm, motor de 1,2 kW per a un cabal
de 2 l/s a una alçària d'elevació de 6 m, provistes amb 10 m
de cable elèctric especial submergible cadascuna, sòcols de
descàrrega i acoblament de les bombes, trapes de doble
accés i jocs de tubs-guia

u

185,0000092,500002,000BNNZU010 =xSòcol de descàrrega i tubs guia per bombes d'elevacióu

329,30000329,300001,000BNNZU110 =xTrapa de doble accés a pou d'elevacióu

Subtotal... 2.222,94000 2.222,94000

7,959601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.807,53960

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.807,53960COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €284,44u Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de llargària,
amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat
incolor, amb respatller, suports i recolzabraços de fusta,
col·locat amb fixacions mecàniques

FQ11GB10 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,20060/R 23,020000,530A0121000 =xOficial 1ah

10,20250/R 19,250000,530A0140000 =xManobreh

Subtotal... 22,40310 22,40310
Materials:
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261,48000261,480001,000BQ11GB10 =xBanc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de llargària,

amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat
incolor, amb respatller, suports i recolzabraços de fusta

u

Subtotal... 261,48000 261,48000

0,560082,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 284,44318

0,00%DESPESES INDIRECTES

284,44318COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €71,01u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de
planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer,
col·locada amb fixacions mecàniques

FQ21BC60 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,44560/R 23,020000,280A0121000 =xOficial 1ah

5,39000/R 19,250000,280A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,83560 11,83560
Materials:

59,0000059,000001,000BQ21BC60 =xPaperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de
planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer

u

Subtotal... 59,00000 59,00000

0,177531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 71,01313

0,00%DESPESES INDIRECTES

71,01313COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €592,46u Jardinera barcina de fosa i acabat amb oxyronFQR0U010 Rend.: 1,000P- 13

 €15.558,93u Edicle de caixes d'ascensor o escales de mides en planta
segons plànols i 350 cm d'alçària, amb perfils d'acer
inoxidable 304 polit i abrillantat, soldadures a taller amb
atmosfera d'argon, vidres laminars de seguretat de 10+10
mm amb buitral transperent col·locat amb bandes de neoprè
i silicona neutre, enllumenat amb tub fluorescent FL-7 L=624
mm i projector PR-20 amb lampada halogena, col·locat amb
ancoratges mecànics amb placa de 150x150x8 mm,
totalment equipat i instal·lat

FQZVU010 Rend.: 1,000P- 14

 €19,89m3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30
m3 de volum aparent amb retroexcavadora mitjana i càrrega
mecànica i manual de runes sobre camió

G2111131 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,70000/R 19,250000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,70000 7,70000
Maquinària:
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12,07600/R 60,380000,200C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

Subtotal... 12,07600 12,07600

0,115501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,89150

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,89150COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,94m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

G2191306 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,73240/R 68,310000,040C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

1,20760/R 60,380000,020C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

Subtotal... 3,94000 3,94000

COST DIRECTE 3,94000

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,94000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,06m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de
fins a 2 m d'amplària, amb compressor amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

G2194H21 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,99200/R 19,920000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,99200 1,99200
Maquinària:

0,82900/R 16,580000,050C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

1,20760/R 60,380000,020C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

Subtotal... 2,03660 2,03660

0,029881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,05848

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,05848COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,97m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20
cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

G2194XL5 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,68874/R 68,310000,054C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
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0,28015/R 56,030000,005C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kWh

Subtotal... 3,96889 3,96889

COST DIRECTE 3,96889

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,96889COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,79u Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, i
càrrega sobre camió

G21R1002 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,66566/R 23,020000,333A0121000 =xOficial 1ah

6,41025/R 19,250000,333A0140000 =xManobreh

6,63336/R 19,920000,333A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,70927 20,70927
Maquinària:

5,62191/R 42,270000,133C1315010 =xRetroexcavadora petitah

16,12386/R 48,420000,333C1503500 =xCamió grua de 5 th

1,02897/R 3,090000,333CRE23000 =xMotoserrah

Subtotal... 22,77474 22,77474

0,310641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 43,79465

0,00%DESPESES INDIRECTES

43,79465COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,78m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

G2214101 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19250/R 19,250000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,19250 0,19250
Maquinària:

2,58852/R 78,440000,033C1311270 =xPala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kWh

Subtotal... 2,58852 2,58852

0,002891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,78391

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,78391COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,92m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

G2216101 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19250/R 19,250000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,19250 0,19250
Maquinària:

1,72568/R 78,440000,022C1311270 =xPala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kWh

Subtotal... 1,72568 1,72568

0,002891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,92107

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,92107COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,14m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb
material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95 % PM

G228LB0F Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,62280/R 60,380000,060C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

2,52200/R 50,440000,050C1335080 =xCorró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 th

Subtotal... 6,14480 6,14480

COST DIRECTE 6,14480

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,14480COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,91m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

G22D1011 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,90570/R 60,380000,015C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

Subtotal... 0,90570 0,90570

COST DIRECTE 0,90570

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,90570COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €97,38m3 Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i
abocat amb bomba

G32515H2 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,35250/R 19,250000,330A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,35250 6,35250
Maquinària:

17,24250/R 156,750000,110C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 17,24250 17,24250
Materials:

73,6299071,140001,035B065960B =xFormigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 73,62990 73,62990

0,158812,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 97,38371

0,00%DESPESES INDIRECTES

97,38371COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,37m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers
de fusta de pi i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una
alçària de treball <= 5 m

G32D2105 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,96300/R 23,020000,650A0123000 =xOficial 1a encofradorh

14,30800/R 20,440000,700A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 29,27100 29,27100
Materials:

0,172621,150000,1501B0A31000 =xClau acerkg

0,876040,440001,991B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,40240211,790000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,034248,560000,004B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscu

0,0410820,540000,002B0D629A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usoscu

2,740502,610001,050B0D71120 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5
usos

m2

0,100402,510000,040B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 4,36728 4,36728

0,731782,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,37005

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,37005COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €40,03m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers
de fusta de pi i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una
alçària de treball <= 5 m, per a deixar el formigó vist

G32D2115 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,41600/R 23,020000,800A0123000 =xOficial 1a encofradorh

16,35200/R 20,440000,800A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 34,76800 34,76800
Materials:

0,172621,150000,1501B0A31000 =xClau acerkg

0,876040,440001,991B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,40240211,790000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,034248,560000,004B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscu

0,0410820,540000,002B0D629A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usoscu

2,740502,610001,050B0D71120 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5
usos

m2

0,125502,510000,050B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 4,39238 4,39238

0,869202,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 40,02958

0,00%DESPESES INDIRECTES

40,02958COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,18kg Armadura per a pantalles AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

G3GB3100 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16114/R 23,020000,007A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,14308/R 20,440000,007A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,30422 0,30422
Materials:

0,006481,080000,006B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg

0,860490,860491,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,86697 0,86697

0,004561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,17575

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,17575COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €99,29m Doble muret guia per execució de pantalles, de 25 cm de
gruix i 70 m d'alçària, amb formigó de 17,5 N/mm2 de res.
car. a la compressió i armat amb acer B500S, inclosa
excavació, encofrat  i desencofrat

G3GZ0010 Rend.: 1,000P- 28

 €11,26m Enderroc de doble muret guiaG3GZU015 Rend.: 1,000P- 29

 €6,67m2 Formigó de 15 N/mm2 de res, car. a la compressió per a
capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la
base d'assentament, estesa i esquerdejat

G3Z1U010 Rend.: 1,000P- 30

 €104,68m3 Formigó per a bigues, HA-25/P/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

G45318G3 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

32,72500/R 19,250001,700A0140000 =xManobreh

Subtotal... 32,72500 32,72500
Materials:

71,1400071,140001,000B065960C =xFormigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 71,14000 71,14000

0,818132,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 104,68313

0,00%DESPESES INDIRECTES

104,68313COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €98,69m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

G45C17H4 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,16000/R 19,250000,320A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,16000 6,16000
Maquinària:

20,37750/R 156,750000,130C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 20,37750 20,37750
Materials:

72,0018070,590001,020B065910B =xFormigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 72,00180 72,00180

0,154002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 98,69330

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

98,69330COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €111,89m3 Formigó per a lloses, HP-35/B/20/IIIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

G45C6BHB Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,16000/R 19,250000,320A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,16000 6,16000
Maquinària:

20,37750/R 156,750000,130C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 20,37750 20,37750
Materials:

85,2006083,530001,020B066LH0B =xFormigó HP-35/B/20/IIIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIIa

m3

Subtotal... 85,20060 85,20060

0,154002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 111,89210

0,00%DESPESES INDIRECTES

111,89210COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,36kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

G4BC3100 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27624/R 23,020000,012A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,20440/R 20,440000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,48064 0,48064
Materials:

0,012961,080000,012B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg

0,860490,860491,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,87345 0,87345

0,007211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,36130

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,36130COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,79m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb bastidors metàl·lics
modulars amb tauler fenòlic per a pilars de secció
rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m

G4D1K123 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

7,82680/R 23,020000,340A0123000 =xOficial 1a encofradorh

6,94960/R 20,440000,340A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 14,77640 14,77640
Materials:

0,094168,560000,011B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscu

14,3040011,920001,200B0DG1110 =xAmortització de bastidors metàl·lics modulars amb tauler
fenòlic, amb estructura d'acer, per a pilar, amb part
proporcional d'accessoris

m2

0,251002,510000,100B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 14,64916 14,64916

0,369412,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,79497

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,79497COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,11m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una
alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi

G4DC1D00 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,43080/R 23,020000,540A0123000 =xOficial 1a encofradorh

11,03760/R 20,440000,540A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 23,46840 23,46840
Materials:

0,115811,150000,1007B0A31000 =xClau acerkg

0,435600,440000,990B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,40240211,790000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,129268,560000,0151B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscu

2,871002,610001,100B0D71120 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5
usos

m2

0,100402,510000,040B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 4,05447 4,05447

0,586712,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,10958

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,10958COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,81m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa
la preparació de la base

G4DEG010 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,53083/R 23,020000,0665A0121000 =xOficial 1ah

0,96250/R 19,250000,050A0140000 =xManobreh
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0,66334/R 19,920000,0333A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,15667 3,15667
Maquinària:

0,08454/R 42,270000,002C1315010 =xRetroexcavadora petitah

0,41633/R 48,980000,0085C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 0,50087 0,50087
Materials:

0,5398816,360000,033B0321000 =xSauló sense garbellarm3

0,066000,440000,150B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

6,500006,500001,000B0DFF001 =xAmortització de cindri metàl·licam3

Subtotal... 7,10588 7,10588

0,047351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,81077

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,81077COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,87kg Acer Y1860 S7 de diàmetre 15, 2 mm en cordons de
qualsevol llargària per a postesar en estructures, incloent-hi
ancoratges, beina, injecció de beurada, accessoris i tesat

G4GAU010 Rend.: 1,000P- 38

 €13,50m2 Membrana de gruix 0,75 mm d'una làmina de polietilè d'alta
densitat, col·locada sense adherir i resistent a la intempèrie

G7732320 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,68320/R 23,020000,160A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

6,16000/R 19,250000,320A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,84320 9,84320
Maquinària:

2,44960/R 15,310000,160C200K000 =xSoldadora automàtica d'extrusió autopropulsadah

Subtotal... 2,44960 2,44960
Materials:

1,055251,050001,005B7721310 =xLàmina de polietilè d'alta densitat de gruix 0.75 mm resistent
a la intempèrie

m2

Subtotal... 1,05525 1,05525

0,147651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,49570

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,49570COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,24m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2
d'emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1

G7811100 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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2,64730/R 23,020000,115A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

2,88750/R 19,250000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,53480 5,53480
Materials:

0,620000,310002,000B0552420 =xEmulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1kg

Subtotal... 0,62000 0,62000

0,083021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,23782

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,23782COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,98m2 Pintat sobre formigó en parament horitzontal amb 1 kg/m2
d'emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 i 6 kg/m2 de
betum asfàltic B-60/70

G7821110 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,60400/R 23,020000,200A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

3,85000/R 19,250000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,45400 8,45400
Materials:

0,310000,310001,000B0552420 =xEmulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1kg

2,08620347,700000,006B055JJR0 =xBetum asfàltic tipus B-60/70t

Subtotal... 2,39620 2,39620

0,126811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,97701

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,97701COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,06m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat,
col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al
98 % del PM

G931R01J Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,80850/R 19,250000,042A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,80850 0,80850
Maquinària:

1,07032/R 62,960000,017C1331200 =xMotoanivelladora mitjanah

1,36022/R 59,140000,023C13350A0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 th

0,21300/R 42,600000,005C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 2,64354 2,64354
Materials:

0,055501,110000,050B0111000 =xAiguam3

19,5360016,280001,200B037R000 =xTot-u artificial procedent de granulats reciclatsm3
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Subtotal... 19,59150 19,59150

0,012131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,05567

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,05567COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €67,61m3 Base de formigó magre vibrat amb 140 kg/m3 de ciment
CEM II/B-L 32,5 N, additiu inclusor d'aire i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 40 mm, col·locat i vibrat amb
estenedora

G9372110 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,92080/R 23,020000,040A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

2,02125/R 19,250000,105A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,94205 2,94205
Maquinària:

3,13680/R 78,420000,040C1709A00 =xEstenedora per a paviments de formigóh

Subtotal... 3,13680 3,13680
Materials:

61,4897258,561641,050D052MXXK =xFormigó magre amb 140 kg/m3 de ciment CEM II/B-L 32,5
N, additiu inclusor d'aire i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb planta
formigonera de 60 m3/h

m3

Subtotal... 61,48972 61,48972

0,044131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 67,61270

0,00%DESPESES INDIRECTES

67,61270COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,18m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària,
i rejuntada amb morter M-5

G96512C5 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,13346/R 23,020000,223A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

8,68175/R 19,250000,451A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,81521 13,81521
Materials:

2,9761262,920000,0473B064500C =xFormigó 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

m3

0,0825539,310000,0021B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t
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5,103004,860001,050B96512C0 =xVorada recta de formigó, monocapa, amb secció

normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3.5 MPa), segons UNE-EN 1340

m

Subtotal... 8,16167 8,16167

0,207231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,18411

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,18411COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,14m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe
1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a
l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland

G9E13114 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,82954/R 23,020000,427A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

5,48625/R 19,250000,285A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,31579 15,31579
Materials:

0,011101,110000,010B0111000 =xAiguam3

0,9351919,940000,0469B0312500 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmt

0,32783105,750000,0031B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

7,038006,900001,020B9E13100 =xPanot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superiorm2

2,2816974,565060,0306D0391311 =xSorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de pedra
granítica, elaborada a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 10,59381 10,59381

0,229741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,13934

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,13934COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,45m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de
10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra
de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i
compactació del paviment acabat

G9F15111 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,07180/R 23,020000,090A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

3,19550/R 19,250000,166A0140000 =xManobreh

0,37848/R 19,920000,019A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 5,64578 5,64578
Maquinària:
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0,16359/R 8,610000,019C133A0K0 =xPicó vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 0,16359 0,16359
Materials:

0,9172419,940000,046B0312500 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmt

14,6370014,350001,020B9F15100 =xLlambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8
cm de gruix, preu superior

m2

Subtotal... 15,55424 15,55424

0,084691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,44830

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,44830COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,29t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic
de penetració, estesa i compactada al 97 % de l'assaig
marshall

G9H12113 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,36832/R 23,020000,016A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,38600/R 19,250000,072A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,75432 1,75432
Maquinària:

0,66200/R 66,200000,010C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,43192/R 53,990000,008C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,60520/R 60,520000,010C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

Subtotal... 1,69912 1,69912
Materials:

52,8100052,810001,000B9H12110 =xMescla bituminosa contínua en calent de composició densa
D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració

t

Subtotal... 52,81000 52,81000

0,026311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 56,28975

0,00%DESPESES INDIRECTES

56,28975COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,34t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició semidensa S-20 amb granulat calcari i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 97 % de
l'assaig marshall

G9H18213 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,36832/R 23,020000,016A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,38600/R 19,250000,072A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 1,75432 1,75432
Maquinària:

0,66200/R 66,200000,010C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,43192/R 53,990000,008C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,60520/R 60,520000,010C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

Subtotal... 1,69912 1,69912
Materials:

49,8600049,860001,000B9H18210 =xMescla bituminosa contínua en calent de composició
semidensa S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de
penetració

t

Subtotal... 49,86000 49,86000

0,026311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 53,33975

0,00%DESPESES INDIRECTES

53,33975COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €513,64t Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECIG9J12N00 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,60400/R 23,020000,200A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

38,50000/R 19,250002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 43,10400 43,10400
Maquinària:

19,89400/R 28,420000,700C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

Subtotal... 19,89400 19,89400
Materials:

450,000000,450001.000,000B0552B00 =xEmulsió bituminosa catiònica tipus ECIkg

Subtotal... 450,00000 450,00000

0,646561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 513,64456

0,00%DESPESES INDIRECTES

513,64456COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €386,00t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1G9J13R00 Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,60400/R 23,020000,200A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

38,50000/R 19,250002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 43,10400 43,10400
Maquinària:

19,89400/R 28,420000,700C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich
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12,36000/R 41,200000,300C170E000 =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 32,25400 32,25400
Materials:

310,000000,310001.000,000B0552420 =xEmulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1kg

Subtotal... 310,00000 310,00000

0,646561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 386,00456

0,00%DESPESES INDIRECTES

386,00456COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €198,56m Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304,
amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a
l'obra amb morter

GB151AAE Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,90600/R 23,020000,300A0122000 =xOficial 1a paletah

9,35600/R 23,390000,400A012F000 =xOficial 1a manyàh

4,10400/R 20,520000,200A013F000 =xAjudant manyàh

3,85000/R 19,250000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 24,21600 24,21600
Materials:

0,4414044,140000,010B0710180 =xMorter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7.5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

173,30000173,300001,000BB151AA0 =xBarana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304,
amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària

m

Subtotal... 173,74140 173,74140

0,605402,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 198,56280

0,00%DESPESES INDIRECTES

198,56280COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,39m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada, sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre incloent el premarcatge

GBA1U020 Rend.: 1,000P- 52

 €9,64m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franjes de vèrtexs de illetes sobre el
paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge

GBA31001 Rend.: 1,000P- 53
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €62,03u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular
de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

GBB11251 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,40000/R 19,250000,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,40000 15,40000
Materials:

46,4000046,400001,000BBM12602 =xPlaca circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

u

Subtotal... 46,40000 46,40000

0,231001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 62,03100

0,00%DESPESES INDIRECTES

62,03100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €92,10u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

GBB11351 Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,40000/R 19,250000,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,40000 15,40000
Materials:

76,4700076,470001,000BBM13602 =xPlaca octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora
de nivell 1 d'intensitat

u

Subtotal... 76,47000 76,47000

0,231001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 92,10100

0,00%DESPESES INDIRECTES

92,10100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,67m Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina
geotèxtil de 150 g/m2 i graves

GD5BU010 Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,60400/R 23,020000,200A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

3,85000/R 19,250000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,45400 8,45400
Materials:

2,5922019,940000,130B0332020 =xGrava de pedrera de pedra granítica, per a drenst

1,537201,220001,260B7B111D0 =xGeotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2

m2
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 4,12940 4,12940

0,084541,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,66794

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,66794COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,69m Canal prefabricat de formigó en forma de U i encaix, de 30
cm d'amplària interior, sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I

GD5G1150 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,30200/R 23,020000,100A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

3,85000/R 19,250000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,15200 6,15200
Maquinària:

0,43580/R 43,580000,010C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 0,43580 0,43580
Materials:

2,5565864,560000,0396B064300C =xFormigó 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

m3

23,4520021,320001,100BD52159K =xPeça prefabricada de formigó amb forma de U i encaix, de
50x40 cm i 15 cm d'alçària mitja

m

Subtotal... 26,00858 26,00858

0,092281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,68866

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,68866COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,43u Solera de formigó HA-25/P/20/I, d'1,0 m de diàmetre i de 10
cm de gruix, lleugerament armada amb una malla ME 30x15
cm, D:4-4 mm, B 500 T, en una quantia de 1,017 kg d'acer
per m2 , per a pou de registre

GDB1U010 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,93916/R 23,020000,258A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

4,96650/R 19,250000,258A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,90566 10,90566
Materials:

5,6472070,590000,080B065910C =xFormigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

0,712000,890000,800B0B341C2 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15
cm D:4-4 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

m2

Subtotal... 6,35920 6,35920



Projecte constructiu d´un aparcament subterrani a Hostalric

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33Data: 20/01/13

PARTIDES D'OBRA
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0,163581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,42844

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,42844COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €393,96m Paret per a pou quadrat de 150x150 cm, de gruix 14 cm de
maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

GDD2F524 Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

168,50640/R 23,020007,320A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

140,91000/R 19,250007,320A0140000 =xManobreh

Subtotal... 309,41640 309,41640
Materials:

0,013321,110000,012B0111000 =xAiguam3

3,17250105,750000,030B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

50,136320,23000217,984B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

26,5754581,220800,3272D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 79,89759 79,89759

4,641251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 393,95524

0,00%DESPESES INDIRECTES

393,95524COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,36m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre en
qualsevol tipus de superfície, inclòs càrrega, transport des
del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual

GR3PU010 Rend.: 1,000P- 60

 €106,60u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de
18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació
per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega
de les terres sobrants a camió

GR614349 Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,42200/R 24,220000,100A012P000 =xOficial 1a jardinerh

4,53800/R 22,690000,200A012P200 =xOficial 2a jardinerh

49,45000/R 21,500002,300A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 56,41000 56,41000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:

3,87600/R 32,300000,120C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

4,68600/R 42,600000,110C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

5,75256/R 43,580000,132C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 14,31456 14,31456
Materials:

0,133201,110000,120B0111000 =xAiguam3

27,6444043,880000,630B0315600 =xSorra de riu rentada, de 0.1 a 0.5 mmt

7,2540040,300000,180BR341110 =xCompost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C,
subministrat a granel

m3

Subtotal... 35,03160 35,03160

0,846151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 106,60231

0,00%DESPESES INDIRECTES

106,60231COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,53m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3
segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en
un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la
primera sega

GR71370G Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,12594/R 24,220000,0052A012P000 =xOficial 1a jardinerh

0,04538/R 22,690000,002A012P200 =xOficial 2a jardinerh

0,06880/R 21,500000,0032A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 0,24012 0,24012
Maquinària:

0,06304/R 19,700000,0032CR711500 =xSembradora de tracció mecànicah

0,04322/R 21,610000,002CRH13030 =xTallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball

h

Subtotal... 0,10626 0,10626
Materials:

0,182005,200000,035BR4U1G00 =xBarreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons
NTJ 07N

kg

Subtotal... 0,18200 0,18200

0,003601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,53198

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,53198COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte constructiu d´un aparcament subterrani a Hostalric

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35Data: 20/01/13

PARTIDES D'OBRA
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 €10.000,00PA Partida alçada de cobrament íntegre per a les instal·lacions
completes del pàrking, inclou instal·lacions de control,
ventilació i detecció de CO, electricitat i il·luminació,
instal·lacions complementàries de control, de protecció
contra el foc i ascensor 

PA0002 Rend.: 1,000P- 63

 €11.000,00PA Partida alçada de cobrament íntegre per a la maquinària
interior del pàrking. Inclou dos barreres de seguretat
automàtiques, dues màquines expendedores de tiquets i
una cancel3ladora

PA0003 Rend.: 1,000P- 64

 €17.170,58PA Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat i
salut de l'obra

PA0004 Rend.: 1,000P- 65

 €1.200,00PA Partida alçada de cobrament íntegre per la neteja final de les
obres

PA0005 Rend.: 1,000P- 66

 €5.000,00PA Partida alçada de cobrament íntegre per al control de
qualitat

PA0006 Rend.: 1,000P- 67

 €300,00PA Partida alçada d'abonament íntegre per al replanteig inicial
de l'obra i comprovació topogràfica

PP0001 Rend.: 1,000P- 68
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1. Memòria 

1.1. Objecte d’aquest estudi 
 

Aquest Estudi de Seguretat i Salut té per objecte establir, durant l’execució de 
les obres corresponents al ‘Projecte constructiu d’un aparcament subterrani a Hostalric, 
entre l’Avinguda Coronel Estrada i la Baixada’, la prevenció de riscs d’accidents i 
malalties professionals, en compliment del R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 

 
Així mateix, mitjançant aquest Estudi de Seguretat i Salut, es compleix allò que 

s’estipula a l’article 16 de la Llei 31/1.995 pel que fa a l’obligació de planificar l’acció 
preventiva a partir d’una avaluació dels riscos per la seguretat i salut dels treballadors. 
 

1.2. Pla de seguretat i salut 
 

L’empresa constructora adjudicatària del projecte, esdevindrà obligada a 
redactar el Pla de Seguretat i Salut, d’acord amb els sistemes d’organització i 
procediments de treball propis, en compliment del R.D. 1627/1.997. 
 
 
1.3. Dades generals de l’obra  

1.3.1. Descripció de l’obra 
 

El present Projecte d’execució de l’aparcament subterrani al polígon d’actuació 
urbanística 04 (P.A.U 04), entre l’Avinguda Coronel Estrada i la Baixada d’Ararà 
d’Hostalric, té per objecte la definició i valoració de les obres necessàries per a dur a 
terme l’execució del mateix, a la població d’Hostalric (Girona). 

 
Les obres consisteixen en la construcció d’un aparcament subterrani a la 

parcel·la P.A.U 04 i la urbanització de la seva superfície. Es durà a terme l’aparcament 
soterrat amb murs pantalla en el seu perímetre i la resta de l’estructura executada in situ. 
Una vegada acabada l’estructura es duran a terme treballs d’urbanització de la superfície 
del pàrking.  

 
Per a l’execució del projecte es preveuen la realització de les següents obres: 
 

- Demolicions i enderrocs 
- Moviment de terres 
- Estructures de formigó armat i pretensat 
- Ferms i paviments 
- Drenatge d’aigües pluvials 
- Senyalització 

1.3.2. Pressupost d’execució per contracte 
 

El pressupost d’execució per contracte de l’obra es troba al document 4, 
Pressupostos. 
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1.3.3. Termini d’execució 
 

El termini d’execució de l’obra serà de tres (3) mesos i 5 dies. 

1.3.4. Mà d’obra que cal emprar 

 
Es preveu un nombre de treballadors punta de quinze 15 (15), i nombre mig de 

deu (10). 

1.3.5. Pressupost del Estudi de Seguretat i Salut 

 
El pressupost d’execució material del present Estudi de Seguretat i Salut 

ascendeix a VINT-I-NOU MIL SET-CENTS TRENTA-U AMB SETANTA-SET 
CENTIMS (29.731,77 €). 

1.3.6. Unitats constructives que composen l’obra 
 

- Replanteig i trasllat d’instal·lacions 
- Enderrocs i moviments de terres 
- Cindri i encofrat 
- Col·locació d’armadures actives i passives 
- Formigonat 
- Pavimentació de superfícies interiors i exteriors, voreres i calçades 
- Tesat d’armadures actives 
- Injectat de beines de pretensat 
- Vorades i rigoles 
- Execució de petites obres de fàbrica 
- Enllumenat 
- Senyalització 

1.3.7. Maquinària i equips auxiliars previstos 

1.3.7.1. Maquinària 

 
Es preveu la utilització de la maquinària següent: 
 

- Pala carregadora 
- Retroexcavadora 
- Retroexcavadora mixta 
- Traginadora de trabuc (dúmper) 
- Camió de transport 
- Grua mòbil autopropulsada 
- Camió grua 
- Camió formigonera 
- Camió bomba 
- Vibradors 
- Estenedora d’asfalt 
- Corró vibratori 
- Compressor 
- Martells pneumàtics 
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- Serra de trepar per a fusta 
- Equip de soldadura 
- Formigonera elèctrica 
- Equip complet de tesat d’armadures de 0,6” format per gat hidràulic, central 

hidràulica de bombeig i equip d’injecció de beines 

1.3.7.2. Equips auxiliars 

 
- Bastides al damunt de cavallets 
- Escales de mà 
- Cables, cadenes, eslingues i aparells d’hissat 

 
 
1.4. Anàlisi de riscos professionals 

1.4.1. Anàlisi de riscs a causa d’unitats constructives 
 

Replanteig i trasllat d’instal·lacions: 
 

- Atropellaments causats per maquinària i vehicles 
- Caigudes a igual o a diferent nivell 
- Cops i projeccions 
- Pols 
- Soroll 

 
Enderrocs i moviment de terres: 
 

- Atropellament per maquinària i vehicles 
- Atrapaments 
- Col·lisions i bolcades 
- Caigudes a diferent nivell 
- Esllavissaments 
- Pols 
- Soroll 
 

Excavació de talussos: 
 

- Despreniments de terres 
- Caigudes al mateix nivell 
- Caigudes de persones pel talús 
- Atropellaments causats per maquinària i vehicles 
- Interferències amb conduccions subterrànies 
- Cops per objectes 
- Caiguda d’objectes a la rasa 

 
Cindris i encofrats: 
 

- Caiguda d’operaris al mateix nivell 
- Caiguda d’operaris a diferent nivell 
- Caiguda d’operaris al buit 
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- Caiguda d’objectes sobre operaris 
- Caigudes de materials transportats 
- Cops contra objectes 
- Lesions o talls en mans i peus 
- Sobresforços 
- Sorolls i vibracions 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Ruptura, enfonsament o caigudes d’encofrats i entibacions 
- Caiguda de l’encofrat durant les maniobres d’ubicació o canvi 
 

Col·locació d’armadures actives i passives: 
 

- Caiguda d’operaris al mateix nivell 
- Caiguda d’operaris a diferent nivell 
- Caiguda d’objectes sobre operaris 
- Caigudes de materials transportats 
- Cops contra objectes 
- Lesions o talls en mans i peus 
- Cremadures per soldadura 
- Derivats del medis auxiliars 
- Cossos estranys als ulls 
- Talls a l’emprar les taules de serra circular 
- Dermatitis pel contacte amb dissolvents i productes antigreix 
- Ensopegades i torçades per caminar sobre les armadures 
- Aixafament durant l’operació de descàrrega de la ferralla 
- Talls i ferides causades per l’ús de rodons d’acer 

 
Formigonat: 
 

- Dermatitis pel contacte amb el formigó 
- Vibracions causades per l’ús d’agulles vibrants 
- Atrapament de les mans amb la canal d’abocament del formigó des del camió 
- Caigudes de persones al mateix nivell 
- Atropellaments i cops causats per maquinària i vehicles 
- Projecció de partícules 
- Embussos o taps interns a la canonada de la bomba de formigó 
- Cops amb la mànega terminal de la bomba de formigó 

 
Pavimentació de superfícies interiors i exteriors, voreres i calçades: 
 

- Atropellament, cops, bolcs o falses maniobares causades per maquinària i 
vehicles 

- Caigudes de personal al mateix nivell 
- Caigudes de personal o objectes a diferent nivell 
- Riscos derivats dels treballs fets amb condicions atmosfèriques adverses (baixes    

temperatures, pluges, etc…) 
- Interferències amb serveis 
- Riscos derivats dels treballs fets en ambients amb pols 
- Projeccions de partícules 
- Soroll i vibracions 
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- Cops pel trencament de manegues a pressió 
- Caigudes de materials dels camions 
- Caigudes de persones dels vehicles 
- Riscos derivats dels treballs fets sota altes temperatures 
- Cremades 
- Riscos derivats de la inhalació de vapors de betum asfàltic 
- Sobreesforços 

 
Tesat de les armadures actives: 
 

- Riscos d’atrapament 
- Cops pel trencament de mànegues a pressió 
- Perill de ruptura del les armadures tesades 
- Fallida dels dispositius de retenció de les armadures 

 
Injectat de beines de pretensat: 
 

- Riscos d’atrapament 
- Cops pel trencament de mànegues a pressió 
- Bolc de la injectora 

 
Vorades i rigoles: 
 

- Caigudes de personal al mateix nivell 
- Riscos derivats dels treballs fets amb condicions atmosfèriques adverses (baixes 

temperatures, pluges, etc…) 
- Riscos derivats dels treballs fets en ambients amb pols 
- Projeccions de partícules 
- Soroll i vibracions 
- Riscos derivats dels treballs fets sota altes temperatures 
- Riscos derivats de la inhalació de vapors de betum asfàltic 
- Sobreesforços 
- Dermatitis pel contacte amb el formigó 

 

Execució de petites obres de fàbrica: 
 

- Caigudes a igual o diferent nivell 
- Talls en emprar les taules de serra circular 
- Trepitjades d’objectes punxants 
- Dermatitis causada pel contacte amb el formigó 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Esquistos als ulls 
- Ensopegades i torçades 
- Sobreesforços 
- Pols 
- Soroll 

 
Senyalització: 
 

- Atropellaments per maquinària i vehicles 
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- Atrapaments 
- Col·lisions i bolcades 
- Caigudes d'altura 
- Caiguda d'objectes 
- Talls i cops 

1.4.2. Anàlisi de riscs originats per instal·lacions alienes a l’obra 
 

S’informarà a l’obra de les canalitzacions d’aigua, gas, electricitat i telèfon que 
es veuran afectades, per poder comunicar a les companyies responsables de cada servei 
la previsió del seu desviament. 

1.4.3. Anàlisi de riscs de danys a tercers 
 

Hi haurà riscos derivats de l'obra produïts pels enllaços amb els carrers, 
fonamentalment per circulació de vehicles i vianants, al haver de realitzar desviaments 
provisionals i passos alternatius. 

 
La superfície actual on s’emplaçarà la futura obra comporta un risc, degut a la 

circulació de persones alienes, una vegada iniciats els treballs. 

1.4.4. Anàlisi de riscs causats per maquinària i equips auxiliars previstos 

1.4.4.1. Maquinària 

 
Maquinària en general: 
 

- Bolcada 
- Enfonsaments 
- Cops 
- Formació d’atmosferes agressives o molestes 
- Soroll 
- Explosions i incendis 
- Atropellaments 
- Caigudes a qualsevol nivell 
- Atrapaments 
- Talls 
- Cops i projeccions 
- Contactes amb energia elèctrica 

 
En retroexcavadora: 
 

- Caigudes a diferent nivell, en pujar o baixar de la cabina 
- Atropellament de persones 
- Cops amb la pala 
- Bolc de la màquina 
- Caiguda de materials 
- Lesions causades per la ruptura de les mànegues pneumàtiques 
- Projecció d’objectes o partícules 
- Xoc amb d’altres vehicles 
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En retroexcavadora mixta: 
 

- Caigudes a diferent nivell, en pujar o baixar de la cabina 
- Atropellament de persones 
- Cops amb la pala 
- Bolc de la màquina 
- Caiguda de materials 
- Lesions causades per la ruptura de les mànegues pneumàtiques 
- Projecció d’objectes o partícules 
- Xoc amb d’altres vehicles 
 

Compactadora de corrons o pneumàtics: 
 

- Atropellament 
- Màquina en marxa descontrolada 
- Bolcada de la màquina 
- Caiguda per pendents 
- Xoc contra vehicles 
- Incendi 
- Cremades 
- Caiguda de persones al pujar o baixar de la màquina 
- Soroll 
- Vibracions 
- Els derivats de tasques monòtones 
- Els derivats de tasques amb condicions meteorològiques adverses 
- Altres 
 

En traginadora de trabuc (dúmper): 
 

- Bolc del vehicle 
- Cops i contusions 
- Caiguda a diferent nivell a causa del transport de persones al trabuc o al vehicle 
- Col·lisions i atropellaments 
- Els derivats de la vibració durant la conducció 
- Cops de maneta durant la posada en marxa 
 

En camió de transport: 
 

- Caigudes a diferent nivell, en pujar o baixar de la cabina 
- Atropellament de persones 
- Atrapaments en obrir o tancar la caixa 
- Bolc del camió 
- Xoc amb d’altres vehicles 
 

En camió grua: 
 

- Caigudes a diferent nivell, en pujar o baixar de la cabina 
- Atropellament de persones 
- Cops causats per la càrrega 
- Els derivats de les operacions de manteniment 
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- Bolc del camió 
- Xoc amb d’altres vehicles 
- Caigudes d’elements hissats 

 
En grua mòbil autopropulsada: 
 

- Bolc de la grua 
- Atropellament de persones 
- Atrapaments 
- Els derivats de les maniobres de manteniment 
- Contactes amb línies elèctriques 
- Caiguda de l’estructura en muntatge 
- Caigudes en pujar o baixar de la màquina 
- Caiguda de la càrrega suspesa 
 

En camió formigonera: 
 

- Col·lisions i atropellaments. 
- Cops amb la canaleta d’abocada de formigó. 
- Bolc del vehicle 
 

Estenedora d’asfalt: 
 

- Caiguda de persones des de la màquina 
- Caiguda de persones al mateix nivell 
- Riscos derivats de tasques de manipulació de materials a altes temperatures 
- Riscos derivats de la inhalació de vapors de betum asfàltic 
- Cremades 
- Sobreesforços 
- Atropellament durant les maniobres de acoblament dels camions de transport 

d’aglomerat   asfàltic amb l’estenedora 
 

Talladora de paviments amb disc mecànic: 
 

- Talls. 
- Cops amb objectes. 
- Abrasions. 
- Atrapaments. 
- Projecció de partícules. 
- Sobreesforços. 
- Projecció de pols. 
- Soroll ambiental. 
- Els derivats dels llocs de situació. 
- Altres. 

 
Màquina pinta-ratlles: 
 

- Bolcada del vehicle 
- Atropellament de persones 
- Col·lisions amb altres vehicles 
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- Caigudes a diferent nivell en pujar o baixar de la cabina 
- Dermatitis pel contacte amb pintures o dissolvents 
- Intoxicació per la inhalació de vapors de dissolvents i altres 
- Esquitxos als ulls de pintures i dissolvents 
 

Màquines - eina en general 
 

- Talls 
- Cremades 
- Cops 
- Projecció de partícules 
- Caigudes d’objectes 
- Contactes elèctrics 
- Vibracions 

1.4.4.2. Equips auxiliars 

 
Bastides: 
 

- Caigudes al mateix nivell 
- Caigudes al buit 
- Caigudes a diferent nivell 
- Caiguda de la bastida 
- Contactes elèctrics 
- Caiguda d’objectes 
- Cops per objectes o eines 
- Atrapaments 
- Altres 
 

En escales de mà: 
 

- Caigudes a diferent nivell 
- Lliscament causat per recolzament incorrecte 
- Volcada lateral causat per recolzament lateral 
- Caiguda d’objectes 
- Trencament causat per defectes ocults 

 
 
1.5. Prevenció de riscs professionals 

1.5.1. Proteccions individuals 
 

Les proteccions personals són l’equip que d’una manera individualitzada empra 
el treballador d’acord amb el treball que realitza. S’empren quan no és possible suprimir 
totalment el risc amb les proteccions col·lectives. Cal que siguin certificades C.E. i, em 
cas de no ser-ho, que siguin de la qualitat adient. 

1.5.1.1. Protecció del cap 
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Caldrà que tot el personal, incloses les visites, empri cascs de seguretat no 
metàl·lics, classe EA-T. Aquests cascs hauran de tenir el cenyidor interior desmuntable i 
adaptable al cap de l’usuari. Disposaran de barballera per tal d’evitar-ne la caiguda en 
els treballs que ho requereixin. 
 
1.5.1.1.1. Protecció de la cara 
 

Aquesta protecció s’aconseguirà mitjançant pantalles, de les que n’hi ha 
diferents tipus: 

 
A) pantalles abatibles amb armés propi. 
B) pantalles abatibles subjectes al casc 
C) pantalles amb protecció de cap incorporada 
D) pantalles de mà. 

1.5.1.2. Protecció de l’oïda 

 
Quan el nivell de soroll sobrepassi els 80 decibels establerts com a límit per 

l’Ordenança, s’empraran cascs de protecció auditiva. 

1.5.1.3. Protecció de la vista 

 
Es tindrà especial cura en aquest aspecte, a causa de la importància i el risc de 

lesió greu que comporta. Els riscs, entre d’altres, són: 
 

A) impacte de partícules o cossos sòlids 
B) acció de pols i fums 
C) projecció i esquitxos de líquids 
D) radiacions perilloses i enlluernaments. 
 
Els elements de protecció seran: 
 
A) ulleres de muntura universal amb oculars de protecció contra impacte i proteccions 
addicionals corresponents 
B) pantalles normalitzades i homologades per a soldadors. 

1.5.1.4. Protecció de les extremitats inferiors 

 
S’empraran botes de cuir de bona qualitat, amb puntera i plantilla de resistència 

a la perforació, homologades classe III. 
 
Quan es treballi en terres humides i en posada a l’obra de formigó, s’empraran 

botes de goma vulcanitzades de mitja canya, amb sola antilliscant i plantilla i puntera 
metàl·lica. 
 
1.5.1.4.1. Protecció de les extremitats superiors 
 

En aquest tipus de treball, la part més exposada a patir un accident són les mans. 
Per això, per protegir-se de les lesions que pot produir el ciment, s’empraran guants de 
goma o neoprè. Per a les contusions o talls que poguessin produir-se durant la 
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descàrrega i moviments de materials i en la col·locació de la ferralla, s’empraran guants 
antitall. Per a treballs elèctrics, a més de les recomanacions de caràcter general, els 
operaris empraran guants aïllants de l’electricitat. 

1.5.1.5. Protecció de l’aparell respiratori 
 

S’empraran adaptadors facials, de tipus careta, proveïts de filtres mecànics, amb 
capacitat mínima de retenció del 95 %. 

1.5.1.6. Cinturó de seguretat 

 
A tots els treballs d’altura serà obligatori l’ús del cinturó de seguretat. Aquest 

tipus de cinturó serà homologat. Portaran corda d’amarratge o salvavides de fibra 
natural o artificial, amb mosquetó per a subjectar-se. La longitud serà l’adient perquè no 
permeti una caiguda a un plànol inferior, superior a 1,50 m de distància. 
 
Llista de proteccions individuals: 
 

- Cascos de seguretat per a ús normal 
- Guants d'ús general 
- Botes de seguretat resistents a la humitat 
- Vestits impermeable per a treballs d’ obra pública 
- Protectors auditius 
- Camises de treball per a construcció d’ obres puntuals 
- Pantalons per a construcció d’ obres puntuals 
- Mascareta de protecció respiratòria 
- Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard 
- Faixa de protecció dorsolumbar 
- Sistema anticaiguda 

1.5.2. Proteccions col·lectives 
 

Pel que fa a les proteccions col·lectives, es cuidarà la neteja i l’ordre en els llocs 
de treball, es senyalitzaran degudament els accessos a l’obra i totes les rases pous o 
desnivells que puguin suposar un risc per a la circulació de persones o vehicles. Es 
regarà l’obra quan sigui necessari per tal d’evitar la generació de pols deguda al pas de 
vehicles i tota la maquinària disposarà de les senyals i proteccions normalitzades. 
 
En general s’hauran d’adoptar les següents mesures: 
 

- Ordre i neteja. En tot moment es mantindran els talls nets i en ordre 
- Cinta de balisament per a una millor senyalització a llocs poc conflictius 
- Senyals acústics i lluminosos d’avís a la maquinària 
- Tanques de limitació i protecció per a contenció de vianants i senyalització 

d’obstacles 
- Senyals de trànsit; de limitació de velocitat a l’interior i de senyalització d’obres 

a   l’exterior del recinte 
- Senyals de seguretat, d’acord amb el Reial Decret 485/1997 de Senyalització de 

seguretat a Centres i locals de Treball 
- Tanques de limitació i protecció; per a senyalització dels moviments de terres 
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- Regat de pistes, per a limitar l’aixecament de pols 

1.5.3. Prevenció de riscs causats per la utilització de maquinària i equips 

1.5.3.1. Maquinària 

 
Maquinària en general: 
 

- És prohibit la manipulació de qualsevol element d’una màquina accionada amb 
energia elèctrica, sense desconnectar-la de la xarxa 

- Les parts mòbils d’accionament mecànic elèctric tindran carcassa protectora 
antiatrapament 

- Els cargols accionats mecànica o elèctricament tindran carcasses protectores 
antiatrapaments 

- Les màquines de funcionament irregular o avariades es retiraran immediatament 
per la seva reparació 

- Les màquines avariades que no es puguin retirar es senyalitzaran amb cartells 
d’avís amb el rètol “MÀQUINA AVARIADA. NO CONNECTAR” 

- És prohibida la manipulació i operacions d’ajustament o manteniment de 
màquines al personal no especialitzat a la màquina objecte de la reparació 

- Per una major precaució i per tal d’evitar la posta en servei de la màquina 
avariada, es bloquejaran els comandaments d’arrencada i en el seu cas els 
fusibles elèctrics 

- Només es permetrà d’utilitzar la maquinària al personal autoritzat per escrit. 
- Els ganxos dels aparells d’hissar romandran lliures de càrregues en els moments 

de descens 
- Els maquinistes tindran sempre sota el seu control visual les càrregues suspeses, 

per tal d’evitar els accidents per manca de visibilitat a la trajectòria de la càrrega 
- Si el maquinista no pogués controlar tota la trajectòria de la càrrega, es suplirà 

aquesta mancança mitjançant senyalistes 
- És prohibit romandre sota la trajectòria de les càrregues suspeses 
- Els aparells d’hissar a emprar en aquesta obra tindran limitador de recorregut del 

carro i els ganxos 
- És prohibit en aquesta obra l’hissat o transport de persones a l’interior de gàbies, 

cubilots, etc 

1.5.3.2. Equips auxiliars 
 

Bastides en general: 
 

- Durant el muntatge es tindran presents les especificacions següents: no s’iniciarà 
un nou nivell sense haver conclòs abans el nivell de partida amb tots els 
elements d’estabilitat. 

- Les unions de tubs s’efectuaran mitjançant les mordasses i passadors previstos, 
rebutjant qualsevol altra solució diferent al model. 

- Les plataformes de treball es consolidaran immediatament desprès d’ésser 
muntades. 

- Les plataformes tindran un mínim de 60 cm d’amplària. Es limitaran amb barana 
de 90 cm d’alçada, formada per llistó superior, intermedi i entornpeu de 20 cm. 
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- El recolzament de les bastides es realitzarà sobre taulons de repartiment de 
càrregues, a les zones de recolzament directe sobre el terreny. Es prohibeixen els 
suplements formats per bidons, piles de materials, etc. 

- Els mòduls base es travaran mitjançant travessers tubulars a nivell, per damunt 
de 1,90 m i amb els travessers diagonals, per tal de rigiditzar perfectament el 
conjunt. 

- Les bastides es muntaran a una distància màxima de 30 cm de separació del 
parament vertical on es treballa, es travaran als paraments verticals ancorant-los 
a punts forts. 

- És prohibit de pastar directament damunt de les plataformes de treball. 
- Les bastides resistiran quatre vegades la càrrega màxima prevista. 
- Les bastides es revisaran diàriament per un encarregat o persones autoritzades, 

abans de començar els treballs. 
 

1.6. Prevenció de riscs a tercers 
 

Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra i es prohibirà el pas a tota persona 
aliena, col·locant els tancaments necessaris. 
 
La senyalització serà mitjançant: 
 

- Avisos al públic col·locats perfectament verticals i d’acord amb el seu missatge. 
- Faixa d’acotament destinada a l’acotament i limitacions de rases, així com a la 

limitació de passos de vianants i de vehicles. 
- Tanca plàstica tipus masnet de color taronja, per a l’acotament i limitació de 

passos de vianants i de vehicles, rases, i com a tanca a llocs poc conflictius. 
 

1.7. Organització de l’obra 

1.7.1. Òrgans de seguretat a l’obra 

1.7.1.1. Vigilant de seguretat 

 
Es designarà un vigilant de seguretat, la missió del qual serà la de fer eficaços 

els mitjans de seguretat, tot preveient les necessitats amb antelació i fent complir el 
programa establert en aquest pla i a les seves possibles actualitzacions. 

1.7.1.2. Comitè de Seguretat i Salut 

 
En general, es constituirà Comitè de Seguretat i Salut, com òrgan partidari de 

participació i consulta, si l’obra supera els 50 treballadors. Les competències del comitè 
seran les donades per el article 39 de la Llei 31/1995, participar en l’elaboració, posada 
en pràctica i avaluació del pla de prevenció de riscos a l’obra. 

 
Estarà format per un nombre igual de delegats de prevenció i representants de 

l’empresa constructora. 
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1.7.1.3. Comitè de Coordinació de Subcontractistes 

 
Es constituirà un comitè per a coordinar i controlar les mesures de prevenció de 

riscs d’aplicació a l’obra. Estarà format per el cap d’obra, el vigilant de seguretat i un 
representant de cada subcontrata. 

 
El comitè es reunirà mensualment i es redactarà una acta de la reunió que 

signaran tots els assistents. 
 
Es guardarà fotocòpia de tots els documents que es generin relacionats amb el 

vigilant i amb el comitè en una carpeta-arxivador de Seguretat i Higiene. 
 
Si no es considerés necessari la formació d’aquest Comitè, el contractista 

establirà, al Pla de Seguretat i Salut, el mitjà de coordinació que calgui quant a la 
protecció i la prevenció de riscos laborals. 

1.7.1.4. Delegats de prevenció 

 
Es designarà com a Delegat de Prevenció a un treballador fix de plantilla amb 

més de dos anys d’antiguitat en algunes de les categories professionals o d’ofici, amb 
experiència professional contrastada i coneixements teòrics i pràctics elementals en 
matèria de prevenció, així com de la normativa legal vigent sobre el tema. 

 
Aquest Delegat de Prevenció realitzarà dins de les seves competències les 

funcions encomanades al Comitè de Seguretat i Salut. Aquestes funcions són les 
especificades en l’Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball. 

 
Orgànicament el càrrec de Delegat de Prevenció dependrà funcionalment i en 

qualitat d’staff dels comandaments intermedis i del Responsable Tècnic de l’Obra. 

1.7.1.5. Serveis de prevenció 

 
Servei Tècnic de Seguretat i Salut: 
 

L’empresa constructora disposarà d’assessorament en Seguretat i Salut. 
 

Servei Mèdic: 
 

L’empresa constructora disposarà d’un servei mèdic d’empresa propi o 
mancomunat. 

1.7.1.6. Coordinador de Seguretat i Salut 

 
D’acord amb l’article 3 del R.D. 1627/1997, de 21 d’octubre que estableix les 

disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, es designarà com a 
coordinador de seguretat a un tècnic competent per a dur a terme les tasques de: 

 
- Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat. 
- Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els contractistes i, si n’hi ha, 

els subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 
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responsable els principis de l’acció preventiva que cadascun d’ells té l’obligació 
de complir. 

- Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si n’hi ha, les 
modificacions introduïdes en aquest. 

- Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista a l’article 24 de la 
Llei de prevenció de riscos laborals. 

- Coordinar les accions i les funcions de control de l’aplicació concreta dels 
mètodes de treball. 

- Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin 
accedir a l’obra. 

- Custodiar el llibre d’incidències de l’obra, i tramitar a la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, en el termini de 24 hores, les anotacions que s’hi efectuïn. 

- Ordenar la paralització dels talls de treball o de la totalitat de l’obra els treballs 
dels quals impliqui un risc greu i imminent  per a la seguretat dels treballadors. 

1.7.2. Formació i informació sobre riscs 

 
Tot el personal haurà de rebre, en ingressar a l’obra, una exposició dels mètodes 

de treball i dels riscs que se’n deriven, juntament amb les mesures de seguretat que 
caldrà emprar. 

 
S’escollirà el personal més qualificat i es faran cursets de socorrisme i primers 

auxilis, de manera que tots els talls disposin d’algun socorrista. 
 
Es lliuraran a tots els treballadors instruccions de seguretat. 

1.7.3. Medicina i primers auxilis 

1.7.3.1. Farmacioles 
 

Es disposarà d’una farmaciola que contingui el material especificat en 
l’Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball. Es col·locarà al magatzem. Es 
revisarà periòdicament i es reposarà immediatament el material consumit. Hi haurà un 
manual de primers auxilis i estarà sota la cura de la persona més adient. 

1.7.3.2. Protocol a seguir en cas d’accident 
 

S’informarà a l’obra de las adreces i números telefònics de la Mútua 
D’Accidents, ambulàncies, taxis i d’altres mitjans d’evacuació d’accidentats. 

 
S’elaborarà, el més aviat possible, un informe Tècnic de l’accident. 

1.7.3.3. Reconeixement mèdic 
 

Tot el personal que comenci a treballar a l’obra haurà de passar un 
reconeixement mèdic previ al treball. Aquest reconeixement es repetirà anualment. 

 
S’analitzarà l’aigua destinada al consum dels treballadors, per tal de garantir-ne 

la potabilitat, si no prové de cap xarxa de proveïment públic. 
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1.7.4. Senyalització de seguretat a l’obra 

 
De forma general, en aquesta obra caldrà emprar la senyalització que es detalla a 

continuació, tot i que s’utilitzarà la més adient en funció de les situacions no previstes 
que sorgeixin. 

 
S’instal·larà un rètol a l’oficina d’obra amb els telèfons d’interès més importants 

que cal emprar en cas d’accident o incident al recinte d’obra. Aquest rètol ha d’estar en 
un lloc visible per tal de poder fer ús dels telèfons el més ràpidament possible, si fos 
necessari. 

 
A la/es entrada/es de personal a l’obra, s’instal·laran els senyals següents: 
 

- Prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra 
- Utilització obligatòria del casc 
 

Als quadres elèctrics general i auxiliars d’obra, s’instal·laran els senyals de perill 
Elèctric. 

 
A les zones on existeixi perill de caiguda des d’alçada (rases), s’empraran els 

senyals de perill de caigudes a diferent nivell. 
 
Caldrà emprar la cinta balisadora per a advertir del senyal de perill en aquelles 

zones on existeixi risc (rases, buidatges, etc.), Fins que s’instal·li la protecció definitiva. 
 
A la zona d’ubicació de la farmaciola de primers auxilis, s’instal·larà el senyal 

corresponent. 

1.7.5. Posada a la practica 
 

En començar l’obra, es lliurarà a tot el personal l’equip bàsic de seguretat casc, 
guants i botes classe III, a més de botes d’aigua i vestit impermeable. Se’ls formarà 
també en els mètodes de treball i en les proteccions que han d’emprar. Es portarà un 
control del material lliurat, amb una fitxa signada pel treballador. 

 
Es col·locarà la senyalització adient de riscs a l’obra. Els senyals s’agruparan en 

taulers i es distribuiran estratègicament per l’obra. 
 
Es compliran les normes prioritàries de seguretat pel que fa a proteccions 

perimetrals, de forats horitzontals, bastides, treballs en rases, pestell de seguretat en 
ganxos, elements d’hissat, xarxes, torres de formigonat, etc. 

 
Les plataformes de treball seran adients i es col·locaran accessos correctes als 

encofrats. 
 
Les zones de treball es mantindran netes i desembarassades. Es delimitaran els 

aplegaments, les zones de trànsit de vehicles, etc. 
 
Es delimitaran les zones de rases, pantalles, etc. 
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La senyalització d’avisos al públic serà clara i suficient, i es col·locaran els rètols 
sobre tauler i a les zones de l’obra que, per la seva situació perimetral, permetin 
informar preventivament. 

 
S’establiran separacions físiques adients, passos segurs i distàncies de seguretat 

a les zones d’influència de maquinària. 
 
La instal·lació elèctrica es protegirà mitjançant interruptors diferencials i posada 

a terra. 
 
Tota la maquinària elèctrica disposarà de conducte de posada a terra, connectada 

a carcassa. 

1.7.6. Seguiment i control 

1.7.6.1. Seguiment 
 

Hi haurà reunions periòdiques del comitè de Coordinació de Subcontractistes, en 
les quals es tindran en compte els punts següents: 

 
1. Instal·lacions mèdiques: La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà el 
material consumit. 
 
2. Proteccions personals: Es comprovarà l’existència, ús i estat de les proteccions 
personals, les quals tindran fixat un període de vida útil, a la fi del qual es rebutjaran. 
Quan les circumstàncies de treball produeixin una deterioració més ràpida d’una 
determinada peça, es reposarà independentment de la durada prevista o de la data de 
lliurament. El lliurament de les peces de protecció personal es controlarà mitjançant 
unes fitxes personals de lliurament de material, controlant alhora les reposicions 
efectuades. 
 
3. Proteccions col·lectives: Igual que les proteccions personals, quan les circumstàncies 
de treball produeixin una deterioració més ràpida d’un equip determinat, es reposarà 
independentment de la durada prevista. 
 
4. Instal·lacions del personal: Per a la neteja i conservació d’aquests locals, es disposarà 
d’un treballador amb la dedicació necessària. 
 
5. Investigació d’accidents: Es realitzarà la investigació de l’accident allà on hagi tingut 
lloc, amb l’interessat i testimonis. S’estudiarà a fons l’informe Tècnic i es prendran les 
mesures oportunes perquè no es repeteixi. 

1.7.6.2. Control 
 

Es realitzarà un seguiment del Pla de Seguretat i Higiene mensualment. 
S’analitzaran totes les necessitats i propostes indicades al punt anterior. 
 

En el cas que sorgissin modificacions o es poguessin preveure necessitats noves, 
es podrà actualitzar el Pla. 

 
El control serà realitzat pel Coordinador de Seguretat a l’obra o el cap d’obra. 
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1.7.7. Normes de seguretat aplicables 

1.7.7.1. Normes generals de seguretat 

 
Estarà prohibit el pas dins de l’obra a tota persona aliena a la mateixa. A tal 

objecte, serà pertinentment senyalitzat. 
 

Totes les persones, treballadors o visitants, disposaran de cascs de seguretat tipus 
CE d’ús obligatori a tota l’obra. És responsabilitat del Vigilant de seguretat proveir 
d’aquestes peces de protecció als visitants. 

 
Es disposarà a magatzem d’altres elements de protecció (ulleres, protectors 

auditius, etc.) pels visitants que accedeixin a zones de riscs. 
 
Abans de la contractació d’empreses per a la realització dels diferents treballs, 

l’empresa principal demanarà: 
 

- Certificat de cotització a la Seguretat Social, models TC-1 i TC-2 del mes 
anterior a la contractació. 

- Nomenament del Vigilant de Seguretat. 
- Certificats dels reconeixements mèdics  dels treballadors que hi seran a l’obra. 

Aquests reconeixements no tindran una antiguitat superior a l’any. 
- S’informarà a l’obra del llistat dels serveis i centres mèdics on seran atesos els 

treballadors en cas d’accident. 
 

La farmaciola és responsabilitat de la constructora i disposarà del material 
mínim per a realitzar els primers auxilis al treballador accidentat. No contindrà 
materials o medicaments de difícil utilització per personal no especialista. 
 
 
 
 
Hostalric, Gener de 2013 
 
Autor del Projecte 
 
Eduard Sureda Soley 
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1. Definició i abast del plec 
 
 Aquest plec de condicions tècniques té per objecte estructurar l’organització i 
fixar les característiques dels materials a emprar en les tasques de prevenció d’accidents 
i seguretat i salut laboral. Igualment, es fixen les condicions en què s’han de realitzar 
aquestes tasques. 
 

2. Disposicions legals d’aplicació 
 
 És d’obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci 
referència a la prevenció de riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, 
esmentada a continuació, i en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i del Reial 
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97). 
 
Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, disposicions mínimes de seguretat i salut a les 
obres de construcció. 
 

- Estatut dels Treballadors. 
- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-

3-71). 
- Pla Nacional d'Higiene i Seguretat en el Treball (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 11-3-71). 
- Comitè de Seguretat i Higiene en el Treball (Decret 432/71, 11-3-71) (B.O.E. 16-

3-71). 
- Reglament de Seguretat i Higiene a la Indústria de la Construcció (O.M. 20-5-52) 

(B.O.E. 15-6-52). 
- Reglament dels Serveis Mèdics d'empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-11-59). 
- Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (O.M. 28-8-70) 

(B.O.E. 5/7/8/9-9-70). 
- Homologació mitjans de protecció personal dels treballadors (O.M. 17-5-74) 

(B.O.E. 29-5-74). 
- Reial decret 773/1997, de 30 de maig. Disposicions mínimes de seguretat i salut 

relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. BOE 
de 12 de juny. 

- Reial decret 485/1997, de 14 d’abril. Disposicions mínimes en matèria de 
senyalització de seguretat i salut en el treball. BOE de 23 d’abril. 

- R.D. 1403 de 9 de maig 86. B.O.E. 8-7-86. Senyalització de Seguretat als centres i 
locals de treball. 

- Reial decret 1495/1986, de 26 de maig. Reglament de seguretat en les màquines. 
(Capítol VII). BOE de 21 de juliol. 

- Reial decret 1435/1992, de 27 de novembre. Disposicions d’aplicació de la 
Directiva 89/392/CEE relativa a les legislacions dels Estats membres sobre 
màquines. BOE d’11 de desembre. 

- Reial decret 56/1995, de 20 de gener. Modifica el Reial decret 1435/1992. BOE 
de 8 de febrer. 
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3. Condicions dels mitjans de protecció  

 
 Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran 
fixat un període de vida útil, i es rebutjaran a la fi d'aquesta. 
 
 Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid 
en una peça determinada o en un equip, s'haurà de reposar, independentment de la 
durada prevista o de la data d'entrega. 
 
 Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tractament al límit, és a dir, al 
màxim per al qual va ser concebut (per exemple, per un accident) haurà de ser rebutjat i 
reposat en un moment. 

3.1. Proteccions personals 

 
 Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació del 
Ministeri de Treball (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74), sempre que existeixi en el 
mercat. 
 Les peces que pel seu ús hagin agafat més tolerància de les admeses pel fabricant, 
s'hauran de reposar immediatament, l'ús d'una peça o equip de protecció mai 
representarà un risc en sí mateix. 
 
 En els casos en què no existeixi cap Norma d'Homologació oficial, seran de 
qualitat adequada a les seves prestacions respectives. 
 
Prescripcions del Casc de Seguretat no metàl·lic: 
 
 Els cascos utilitzats pels operaris poden ser: Classe N, cascos d’ús normal, aïllats 
per a baixa tensió (1.000V), o Classe E, distingint-se E-AT aïllats per a alta tensió 
(25.000 V), i la classe E-B resistents a molt baixa temperatura (-15ºC). 
 
 El casc constarà de casquet, que defineixi la forma general del casc i aquest, a la 
vegada, de la part superior o copa, una part més alta de la copa, i ala caire que s’està al 
llarg del contorn de la base de la copa. La part de l’ala situada per damunt de la cara 
podrà ser més ampla, constituint la visera. 
 
 L’arnes o equip és l’element de subjecció que sostindrà el casquet sobre el cap de 
l’usuari. Es distingiran els següents elements: banda de contorn, part de l’arnes que 
abraça el cap i banda d’amortització, part de l’arnes en contacte amb la volta craniana. 
 
 Entre els accessoris es troba el barbiquell, o cinta de subjecció, ajustable, que 
passa per sota el mentó i es fixa en dos o més punts. Els accessoris mai restaran eficàcia 
al casc. 
 
 El llum lliure, distancia entre la part interna del cim de la copa i la part superior de 
l’equip, sempre serà superior a 21 mm. 
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 L’alçada de l’arnes, mesurada des del caire inferior de la banda de contorn a la 
zona més alta del mateix, variarà de 75 mm a 87 mm, de la menor a la major talla 
possible. 
 
 La massa del casc complet, determinada en condicions normals i exclosos els 
accessoris, no sobrepassarà en cap cas els 450 grams. L’amplada de la banda de contorn 
serà com a mínim de 25 mm. 
 
 Els cascos seran fabricats amb materials incombustibles i resistents als greixos, 
sals i elements atmosfèrics. 
  
 Les parts que es trobin en contacte amb el cap de l’usuari no afectaran a la pell i 
es confeccionaran amb material rígid, hidròfug i de fàcil neteja i desinfecció. 
 
 El casquet tindrà superfície llisa, sense nervures, caires arrodonits i sense arestes i 
ressalts perillosos, tant exterior con interiorment. No presentarà rugositats, fenedures, 
bombolles, ni defectes que minvin les característiques resistents i protectores del 
mateix. Ni les zones d’unió ni l’equip per si causaran danys o exerciran pressions 
incòmodes sobre el cap de l’usuari. 
 
 Entre casquet i equip quedarà un espai airejat que no serà inferior a 5 mm, excepte 
a la zona d’acoblament arnes-casquet. 
 
 El model tipus haurà de sotmetre’s a l’assaig de xoc, mitjançant percussor d’acer, 
sense que cap part de l’arnes o casquet presenti trencament. També haurà de provar-se a 
l’assaig de perforació, mitjançant punxó d’acer, sense que la penetració pugui 
sobrepassar els 8 mm; a l’assaig de resistència a la flama, sense que flamegi més de 15 
segons o gotegi: a l’assaig elèctric sotmès a una tensió de 2 kV, 5 Hz, 3 segons, el 
corrent de fuita no podrà ser superior a 3 mA, i a l’assaig de perforació elevant la tensió 
a 2 kV, 15 segons, tampoc el corrent de fuita sobrepassarà els 3 mA. 
 
 Al cas del casc classe E-AT, les tensions d’assaig a l’aïllament i a la perforació 
seran de 25 kV i de 30 kV respectivament. A ambdós casos el corrent de fuita no podrà 
ser superior a 10 mA. Al cas del casc classe E-B, sobre el model tipus es realitzaran els 
assaigs de xoc i perforació, comprovant-se els resultats a temperatures de -15º a + 2ºC. 
 
 Tots els cascos que s’utilitzin pels operaris estaran homologats per les 
especificacions i assaigs continguts en la Norma Tècnica Reglamentària MT-1, 
Resolució de la Direcció General de Treball del 14/12/74. 
 
Prescripcions del Calçat de Seguretat: 
 
 El calçat de seguretat que emprin els operaris, seran botes de seguretat classe III, 
és a dir, proveïdes de puntera metàl·lica per a protecció dels dits dels peus contra els 
riscos deguts a caigudes d’objectes, cops i aixafades, i de sola de seguretat per a 
protecció de les plantes dels peus contra punxades. 
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 La bota haurà de cobrir convenientment el peu i subjectar-se al mateix, permetent 
desenvolupar un moviment adequat al treball. No tindrà imperfeccions i estarà tractada 
per a evitar deteriorament per aigua o humitat. El folre i altres parts internes no 
produiran efectes nocius, facilitant, en tot el que sigui possible, la transpiració. El seu 
pes no passarà dels 800 grams. Portarà reforços esmorteïdors de material elàstic. Tant la 
puntera com la sola de seguretat hauran de formar part integrant de la bota, sense poder-
se separar si aquesta no queda destruïda. El material serà apropiat a les prestacions d’ús, 
no tindrà rebaves i arestes i estarà muntat de forma que no comporti riscos ni causi 
danys a l’usuari. 
 
 El model tipus se sotmetrà a un assaig de resistència a l’aixafada sobre la puntera 
fins els 1.500 kp i amb una llum lliure durant la prova superior a 15 mm, no sofrint 
trencament. 
 
 També s’assajaran a l’impacte, mantenint-se un llum lliure màxima i no apreciant-
se trencament. L’assagi de perforació es farà mitjançant punxó amb força mínima de 
perforació de 110 kp, sobre la sola, sense que s’apreciï perforació. 
 
 Mitjançant flexòmetre que permeti variar l’angle format per la sola i el taló, de 0º 
a 60º, amb freqüència de 300 cicles per minut i fins a 10.000 cicles, es farà l’assaig de 
plegament. No s’hauran d’observar ni trencaments, ni esquerdes o alteracions. 
 
 L’assagi de corrosió s’efectuarà en cambra de boira salina, mantenint-se durant el 
temps de prova i sense que presenti signes de corrosió. 
 
 Totes les botes de seguretat classe III que s’utilitzin pels operaris seran 
homologades per les especificacions i assaigs continguts en la Norma Tècnica 
Reglamentària MT-5, Resolució de la Direcció General de Treball del 31/1/80. 
 
Prescripcions del Protector Auditiu: 
 
 El protector auditiu a emprar serà com a mínim classe E. 
 
 Aquesta protecció personal s’aplicarà per a reduir el nivell de soroll que percebi 
l’operari quan està situat en un ambient sorollós. Consta de dos casquets que s’ajusten 
convenientment a cada costat del cap per mitjà d’elements encoixinats quedant el 
pavelló extern de les orelles a l’interior dels mateixos, i d’un sistema de subjecció per 
arnès. 
 
 El model tipus haurà estat provat per un escolla, és a dir, una persona amb una 
pèrdua d’audició no més gran de 10 dB, respecte d’un audiograma normal en cada una 
de les orelles i per les freqüències d’assaig. 
 
 Es defineix la llinda de referència com el nivell mínim de pressió sonora capaç de 
produir una sensació auditiva a l’escolta situat al lloc de la prova i sense protector 
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auditiu. La llinda d’assaig serà el nivell mínim de pressió sonora capaç de produir 
sensació auditiva a l’escolta i amb el protector auditiu tipus col·locat. L’atenuació serà 
la diferència expressada en decibels, entre la llinda d’assaig i el de referència. 
 
 Com senyals d’assaig per a realitzar la mesura d’atenuació a la llinda s’usaran 
tons purs de les freqüències que segueixen: 125, 250, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 
6.000 i 8.000 Hz. 
 
 Els protectors auditius de classe E compliran els següents valors: per a freqüències 
baixes de 250 Hz, la suma mínima d’atenuació serà de 10 dB. Per a freqüències mitges 
de 500 a 4.000 Hz, l’atenuació mínima serà de 20 dB, i la suma mínima d’atenuació de 
95 dB. Per a freqüències altes de 6.000 i 8.000 Hz, la suma mínima d’atenuació serà 35 
dB. 
 
 Tots els protectors auditius que s’utilitzen pels operaris seran homologats pels 
assaigs continguts en la Norma Tècnica Reglamentària MT-2, Resolució de la Direcció 
General de Treball del 28/6/75. 
 
Prescripcions dels Guants de Seguretat: 
 
 Els guants de seguretat a emprar pels operaris seran d’ús general anti-tall, anti-
punxades i anti-erosions per al maneig de materials, objectes i eines. 
 
 Seran confeccionats amb materials naturals o sintètics, no rígids, impermeables 
als agents agressius d’ús comú i de característiques mecàniques adequades. No tindran 
orificis, esquerdes o qualsevol deformació o imperfecció que minvi les seves propietats. 
 
 S’adaptaran a la configuració de les mans, fent confortable el seu ús. 
 
 No seran en cap cas ambidextres. 
  
 La talla, mesura del perímetre del contorn del guant a l’altura de la base dels dits, 
serà l’adequada a l’operari. 
 
 La longitud, distància expressada en mil·límetres, des de la punta del dit mig o cor 
fins al fil del guant, límit de la mànega, serà en general de 320 mil·límetres o menys. És 
a dir, els guants en general seran curts, excepte en aquells casos que per treballs 
especials s’hagin d’utilitzar els mitjans, de 320 mil·límetres a 430 mil·límetres, o els 
llargs, més grans de 430 mil·límetres. 
 
 Els materials que entrin a la seva composició i formació mai podran produir 
dermatosis. 
 
Prescripcions de les Ulleres de Seguretat: 
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 Les ulleres de seguretat que utilitzaran els operaris seran ulleres de muntura 
universal contra impactes, com a mínim classe A, essent convenients les de classe D. 
 
 Les ulleres compliran els requisits que segueixen. Seran lleugeres de pes i de bon 
acabat, sense rebaves ni arestes tallants o punxants. Podran netejar-se fàcilment i 
toleraran desinfeccions periòdiques sense que minvin les seves prestacions. No existiran 
forats lliurés a l’ajustament dels oculars a la muntura. Disposaran d’airejat suficient per 
a evitar en el possible l’entelat dels oculars en condicions normals de l’ús. 
 
 Totes les peces o elements metàl·lics, al model tipus, se sotmetran a assaig de 
corrosió, sense que s’hagi d’observar aparició de punts apreciables de corrosió. Els 
materials no metàl·lics que entrin en la seva fabricació, no podran ser inflamables en 
sotmetre's a un assaig de 500 ºC de temperatura i, sotmesos a la flama, la velocitat de 
combustió no serà superior a 60 m/minut. Els oculars estaran fermament fixats a la 
muntura, sense que es desprenguin de la mateixa a conseqüència d’un impacte de bola 
d’acer de 44 grams de massa, des de 130 cm d’altura, repetint-se la prova tres vegades 
consecutives. 
 
 Els oculars estaran construïts en qualsevol material d’ús oftàlmic, sempre que 
suporti les proves corresponents. Tindran bon acabat i no presentaran defectes 
superficials o estructurals que puguin alterar la visió normal de l’usuari. El valor de la 
transmissió mitja al visible, mesurada amb espectrofotòmetre, serà superior a 89. 
  
 Si el model supera la prova a l’impacte de bola d’acer de 44 grams  indicada, serà 
de classe A. Si supera la prova d’impacte de punxó, serà de classe B. Si superés 
l’impacte a perdigons de plom de 4,5 mm, de diàmetre serà de classe C. Al cas que 
superi totes les proves esmentades, es classificarà com classe D. Totes les ulleres de 
seguretat que s’emprin seran homologades per les especificacions i assaigs continguts 
en la Norma Tècnica Reglamentària MT-16, Resolució de la Direcció General de 
Treball del 14/6/78. 
 
Prescripcions de la Careta Anti-pols: 
 
 La careta anti-pols és un adaptador facial que cobreix les entrades a les vies 
respiratòries, essent sotmès l’aire de l’ambient, abans de la seva inhalació per l’usuari, a 
una filtració de tipus mecànic. 
 
 Els materials constituents del cos de la careta podran ser metàl·lics, elastòmers o 
plàstics, amb les característiques que segueixen. No produiran dermatosis i la seva olor 
no serà causa de trastorns al treballador. Seran incombustibles o de combustió lenta. Els 
areosos podran ser cintes portadores; els materials de les cintes seran del tipus 
elastòmers i tindran les propietats exposades anteriorment. Les caretes podran ser de 
diverses talles, però en qualsevol cas tindran unes dimensions que cobreixin 
perfectament les entrades de les vies respiratòries. 
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 La peça de connexió, part destinada a acoblar el filtre, no presentarà fuites al seu 
acoblament. 
 
 La pèrdua de la vàlvula d’inhalació no serà superior a 2.400 ml/minut a 
l’exhalació, ni tenir una pèrdua de càrrega a la inhalació superior a 25 mil·límetres de 
columna d’aigua (238 Pa). 
 
 La pèrdua de les vàlvules d’exhalació no serà superior a 40 ml/minut, a la 
inhalació, ni tenir una pèrdua de càrrega a l’exhalació superior a 25 mil·límetres de 
columna d’aigua (238 Pa). 
 
 El cos de la careta oferirà un bon ajust amb la cara de l’usuari i les seves unions 
amb els diferents elements constituents tancaran hermèticament. 
 
 Totes les caretes anti-pols que s’emprin estaran homologades per les 
especificacions i assaigs continguts en la Norma Tècnica Reglamentària MT-7, 
Resolució de la Direcció General de Treball del 28/7/75. 
 
Prescripcions de la Bota Impermeable a l’aigua i a la humitat: 
 
 Les botes impermeables a l’aigua i a la humitat que utilitzaran els operaris, seran 
de classe N, podent-se usar també les de classe E. 
 
 Hauran de cobrir convenientment el peu i, com a mínim, el terç inferior de la 
cama, permetent a l’usuari desenvolupar els moviments adequats al caminar en la major 
part dels treballs. 
 
 La bota impermeable haurà de confeccionar-se amb cautxú natural o sintètic i 
altres productes sintètics, no rígids i sempre que no afectin a la pell del treballador. 
 
 Així mateix, no tindran imperfeccions o deformacions que afectin a les seves 
propietats, així com forats, cossos estranys o altres defectes que puguin minvar la seva 
funcionalitat. Els materials de la sola i del taló hauran de tenir unes característiques 
adherents, que evitin el lliscament, tant en terres seques com en aquelles que estiguin 
afectades per l’aigua. 
 
 El material de la bota serà d’una qualitat tal que impedeixi el pas de la humitat 
ambiental cap a l’interior. 
 
 La bota impermeable es fabricarà, si és possible, en una sola peça; si  s’adopta un 
sistema de tancament es dissenyarà de forma que la bota sigui estanca. 
 
 Podran confeccionar-se amb suport o no, sense folre o folrades interiorment amb 
una o més capes de teixit no absorbent, que no produeixi efectes nocius a l’usuari. 
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 La superfície de la sola i del taló, destinada a prendre contacte amb el terra, estarà 
proveïda de relleus i clivelles oberts per a facilitar l’eliminació del material adherit. 
 
 Les botes impermeables seran suficientment flexibles per no causar molèsties, i 
estaran dissenyades de forma que siguin fàcils de calçar. 
 
 Quan el sistema de tancament o qualsevol altre accessori sigui metàl·lic, haurà de 
ser resistent a la corrosió.  
  
 L’espessor de la canya serà el més homogeni possible, evitant-se irregularitats que 
puguin alterar la seva qualitat, funcionalitat i prestacions. 
 
 El model tipus se sotmetrà a assaigs d’envelliment en calent, envelliment en fred, 
d’humitat, impermeabilitat i perforació amb punxó, havent de superar-los. 
 
 Totes les botes impermeables utilitzades pels operaris hauran de ser homologades 
d’acord amb les especificacions i assaigs de la Norma Tècnica Reglamentària M-27, 
Resolució de la Direcció General de Treball del 3/12/81. 
 
Prescripcions dels Guants Aïllants de l’Electricitat: 
 
 Els guants aïllants de l’electricitat que utilitzaran els operaris seran per a 
actuacions sobre instal·lacions de baixa tensió, fins a 1.000 V o per a maniobres 
d’instal·lacions d’alta tensió fins a 30.000 V. 
 
 Als guants s’emprarà com a matèria prima en la seva fabricació, cautxú d’alta 
qualitat, natural o sintètic, o qualsevol altre material de similars característiques aïllants 
i mecàniques, podent portar o no un revestiment interior de fibres tèxtils naturals. En 
cas de guants que portin revestiment, aquest recobrirà la totalitat de la superfície interior 
del guant. 
 
 No tindran costures, esquerdes o deformacions ni imperfeccions que minvin les 
seves propietats. 
 
 Podran usar-se colorants i altres additius al procés de fabricació, sempre que no 
disminueixin les seves característiques ni produeixin dermatosis. 
 
 S’adaptaran a la configuració de les mans, fent confortable el seu ús. No seran en 
cap cas ambidextres. 
 
 Els aïllants de baixa tensió seran guants normals amb una longitud, des de la 
punta del dit mig al fil del guant, menor o igual a 430 mm. Els aïllants d’alta tensió 
seran llargs, de major longitud que 430 mm. L’espessor serà variable, segons els 
diversos punts dels guants, però el màxim admès serà de 2,6 mm. 
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 Al model tipus, la resistència a la tracció no serà inferior a 110 Kp/cm2, 
l’allargament a la trencada no serà inferior a 600 % i la deformació permanent no serà 
inferior al 18 %. 
  
 Seran sotmesos a prova d’envelliment, després de la qual mantindran com a 
mínim el 80 % del valor de les seves característiques mecàniques i conservaran les 
propietats elèctriques que s’indiquen. 
 
 Els guants de baixa tensió tindran un corrent de fuita de 8 mA sotmesos a una 
tensió de 5.000 V i una tensió de perforació de 6.500 V, tot mesurat amb una font de 
freqüència de 50Hz. Els guants d’alta tensió tindran un corrent de fuita de 20 mA a una 
tensió de prova de 30.000 V i una tensió de perforació de 35.000 V. 
 
 Tots els guants aïllants d’electricitat emprats pels operaris estaran homologats, 
segons les especificacions i assaigs de la Norma Tècnica Reglamentària MT-4, 
Resolució de la Direcció General de Treball del 28/7/75. 
 

3.2. Proteccions col·lectives 

 
 L’àrea de treball ha de mantenir-se lliure d’obstacles i el moviment del personal 
en l’obra ha de quedar definit, establint-se itineraris obligatoris. 
 
 S’assenyalaran les línies soterrades de comunicacions, telefòniques, de transport 
d’energia, etc., així com les conduccions de gas, aigua, etc., que puguin ser afectades 
durant els treballs de moviment de terres disposant les proteccions necessàries per a 
respectar-les. 
 
 S’indicaran i protegiran les línies aèries que s’interfereixin pels moviments de les 
màquines o dels vehicles. 
 
 S’hauran de balisar els accessos i recorreguts de vehicles, així com els caires de 
les excavacions. 
 
 Si l’extracció dels productes d’excavació es fa amb grues, aquestes portaran 
elements de seguretat contra la caiguda dels mateixos. 
 
 Per la nit ha d’instal·lar-se una il·luminació suficient de l’ordre de 120 lux a les 
zones de treball i de 10 lux a la resta. En les activitats de major definició s’utilitzaran 
llums portàtils. En cas de fer-se els treballs sense interrupció de la circulació viària o de 
ferrocarril, es tindrà cura d’emprar llums que no afectin als senyals de tràfic ni a les 
pròpies de l’obra. 
 
 Per evitar el perill de bolc, cap vehicle anirà sobre carregat, especialment els 
dedicats al moviment de terres i tots els que han de circular per camins sinuosos. 
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 Tota la maquinària d’obra, vehicles de transport i maquinària pesada, estarà 
pintada en colors vius i tindrà els equips de seguretat reglamentaris en bones condicions 
de funcionament. 
 
 Pel seu millor control la maquinària que s’hi mou sobre cadenes, ha de portar ben 
visibles les plaques on especifiquin la tara i càrrega màxima, el pes màxim per eix i la 
pressió sobre el terreny. 
 
 També s’evitarà l’excés de volum en la càrrega dels vehicles i la seva mala 
repartició. 
 
 Tots els vehicles de motor portaran correctament els dispositius de frenada, per al 
que es faran revisions molt freqüents. També han de portar frens servits els vehicles 
remolcats. 
 
 S’establiran reduccions de velocitat per a tot tipus de vehicles, segons les 
característiques del treball. A les zones de molta circulació, es col·locaran bandes de 
balisament en tota la longitud del tall. 
 
 La maquinària elèctrica que hagi d’utilitzar-se en forma fixa, o semi-fixa, tindrà 
els seus quadres d’escomesa a la xarxa proveït de protecció contra sobrecàrrega, 
curtcircuit i posta a terra. 
 
 A prop de les línies elèctriques no es treballarà amb maquinària de la qual la seva 
part més sortint pugui quedar a menys de 2,0 m de la  mateixa, excepte si està tallat el 
corrent elèctric; en tal cas serà necessari posar una presa de terra de coure de 25 mm2 de 
secció mínima connectada amb una pica humida o als carrils. Si la línia té més de 50 kV 
l’aproximació serà de 4,0 m. 
 
 Han d’inspeccionar-se totes les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, 
erosions, embassaments, etc., per si fos necessari prendre mesures de precaució, 
independentment de la seva correcció, si s’escau.  
 
 El Contractista haurà de disposar de suficient quantitat de tots els estris i peces de 
seguretat i dels recanvis necessaris. Per ésser l’adjudicatari de l’obra ha de 
responsabilitzar-se que els subcontractistes disposin també d’aquests elements i en el 
seu cas, suplir les deficiències que puguin produir-se. 
 
 Si s’utilitzen explosius es prendran les precaucions adequades per a evitar danys 
personals i materials. Per això ha d’assenyalar-se convenientment l’àrea de perill; es 
posarà vigilància a la mateixa i es faran senyals acústics al principi d’una voladura i un 
cop acabada. Ha de tenir-se present que no s’iniciarà aquesta operació fins que es tingui 
plena seguretat al que a l’àrea de perill no queda cap persona aliena a la voladura. 
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 El Pla de Seguretat que confeccioni el Contractista explicarà detalladament la 
forma de càrregues de les barrinades, tipus d’explosius i detonadors i control dels 
mateixos, així com definirà les mesures de protecció de persones i béns. 
 
Les mesures de protecció col·lectiva seran, entre d’altres, les següents: 
 

- Topalls per a camions en moviments de terres 
- Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny, per mitjà 

de rodons clavats al mateix, o d'una altra manera eficaç. 
- Interruptors diferencials i connexions a terra 
- La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per enllumenat de 30 mA 

i per força de 300 mA. La resistència de les connexions a terra no serà superior a 
la que garanteixi, d'acord amb la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una 
tensió de contacte indirecte màxima de 24 V. 

- Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, com a mínim en l'època seca de 
l'any. 

- Cinta d’abalisament reflectora amb suport cada 5 metres 
- Globus de llum vermella per a senyalització amb el demuntatge inclòs 
- Brigada de seguretat per fer el manteniment i la reposició de les proteccions. 
- Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de rases, de planxa d’acer de 

12 mm de gruix. 
- Plataforma metàl.lica per a pas de vianants per sobre de rases, de planxa d’acer de 

8 mm de gruix. 
- Extintors 
- Com agent extintor i mida hauran de ser els adequats per al tipus d'incendi  

previsible, i es revisaran cada 6 mesos com a màxim. 
 
Prescripcions de Seguretat per al Corrent Elèctric de baixa tensió: 
 
 Estadísticament està demostrat que el més gran nombre d’accidents elèctrics es 
produeixen pel corrent altern de baixa tensió. Per això, els operaris es protegiran del 
corrent de baixa tensió amb tots els mitjans que s’indiquen. 
 
 No apropant-se a cap element de baixa tensió, mantenint-se a una distància de 0,5 
m, si no és amb les proteccions adequades, ulleres de protecció, casc, guants aïllants i 
eines protegides per a treballar amb baixa tensió. Si se sospités que l’element està sota 
alta tensió, mentre el Contractista esbrina oficial i exactament la tensió al que està 
sotmès, s’obligarà als operaris, amb la senyalització adequada, a mantenir-se a una 
distància no menor de 4,0 m. 
 
 Al cas en què l’obra s’interfereixi amb una línia aèria de baixa tensió, i no es 
pugui retirar aquesta, es muntaran els corresponents pòrtics de protecció, mantenint-se 
La llinda del pòrtic en totes les direccions a una distància mínima dels conductors de 0,5 
m. 
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 Les proteccions contra contactes indirectes s’aconseguiran observant 
adequadament les Instruccions Tècniques Complementàries MI, BT, 039, 031 i 044 del 
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
 
 Es combinarà, en definitiva, la presa de terra de totes les masses possibles amb els 
interruptors diferencials, de forma que en l’ambient exterior de l’obra, possiblement 
humit, cap massa prengui mai una tensió igual o superior a 24 V. 
 
 La terra s’obtindrà mitjançant piques d’acer recobert de coure, de diàmetre mínim 
18 mm i longitud mínima 2,0 m. Al cas de vàries piques, la distància entre elles serà 
superior a una vegada i mitja la seva longitud, i sempre els seus caps quedaran 50 cm 
per sota del terra. Si són varies, estaran unides en paral·lel. El conductor serà de coure 
de 35 mm2 de secció. La presa de terra així formada tindrà una resistència inferior als 20 
ohms. Es connectarà a les preses de terres tots els quadres generals d’obra de baixa 
tensió. Totes les masses possibles hauran de quedar de la mateixa forma connectades a 
terra. 
 
 Totes les sortides d’enllumenat, dels quadres generals d’obra de baixa tensió, 
estaran dotades d’interruptor diferencial de 30 mA de sensibilitat i totes les sortides de 
força, dels esmentats quadres, estaran protegides amb interruptor diferencial de 300 mA 
de sensibilitat. 
 
 La presa de terra es mesurarà quan s’instal·li i a l’època més seca de l’any. 
 
Prescripcions de Seguretat per al Corrent Elèctric d’alta tensió: 
 
 Donat la gravetat que suposa un accident amb corrent elèctric d’alta tensió, 
sempre que un element amb alta tensió intervingui, com part de l’obra o s’interfereixi en 
ella, el Contractista queda obligat a assabentar-se oficial i exactament de la tensió. Es 
dirigirà a la Companyia distribuïdora d’electricitat o a l’Entitat propietària de l’element 
amb tensió. 
 
 En funció de la tensió esbrinada, es consideraran les següents distàncies mínimes 
de seguretat pels treballs a la proximitat d’instal·lacions en tensió, mesurades entre el 
punt més pròxim amb tensió i qualsevol part externa del cos de l’operari o de les eines 
utilitzades: 
 
Tensions des de 1 a 18 kV    0,5 m 
Tensions més grans de 18 kV fins a 35 kV  0,7 m 
Tensions més grans de 35 kV fins a 80 kV  1,3 m 
Tensions més grans de 80 kV fins a 140 kV             2,0 m 
Tensions més grans de 140 kV fins a 250 kV 3,0 m 
Tensions més grans de 250 kV   4,0 m 
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 Al cas que l’obra interfereixi amb una línia aèria d’alta tensió, es muntaran els 
pòrtics de protecció, mantenint-se La llinda del pòrtic en totes les direccions a una 
distància mínima dels conductors de 4,0 m. 
 
 Si aquella distància de 4,0 m no permet establir per sota de la llinda el pas de 
vehicles i operaris, s’utilitzarà la taula donada anteriorment. 
  
 Als casos que hi hagi que passar per sota la catenària, la distància mesurada en 
totes les direccions de la llinda als conductors de contacte, no serà inferior a 0,5 m. Es 
fixarà La llinda, mantenint-se els mínims esmentats, el més baix possible, però de forma 
que permeti el pas de vehicles d’obra. 
 
 Els treballs en instal·lacions d’alta tensió es realitzaran sempre per personal 
especialitzat i, com a mínim, per dues persones per a poder auxiliar-se. S’adoptaran les 
precaucions que segueixen: 
 
a) Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió, mitjançant interruptors i seccionadors 
que assegurin la impossibilitat del seu tancament sobtat. 
b) Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall. 
c) Reconeixement de l’absència de tensió. 
d) Posar a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensió. 
e) Col·locar els senyals de seguretat adequades delimitant la zona de treball. 
 
 Per a la reposició de fusibles d’alta tensió s’observaran, com a mínim, els apartats 
a), c) i e). 
 
 En treballs i maniobres en seccionadors i interruptors, se seguiran les següents 
normes: 
a) Per a l’aïllament del personal s’utilitzaran els elements adequats. 
b) Si els aparells de tall s’accionen mecànicament, s’adoptaran precaucions per a evitar 
el seu funcionament sobtat. 
c) Als comandaments dels aparells de tall es col·locaran cartells  que indiquin, quan 
sigui necessari, que no poden maniobrar-se. 
  
En treballs i maniobrés amb transformadors, s’actuarà com segueix: 
 
a) El secundari del transformador haurà d’estar sempre tancat o en curtcircuit, vigilant 
que mai quedi obert. 
b)  Si es manipulen olis, es tindran a prop els elements d’extinció. Si el treball és en 
cel·la, amb instal·lació fixa contra incendis, estarà disposada pel seu accionament 
manual. Quan al treball s'efectuï al propi transformador, estarà bloquejat per a evitar que 
el seu funcionament sobtat pugui ocasionar perill als treballadors situats a la seva vora. 
  
 Un cop separat el condensador a una bateria de condensadors estàtics de la seva 
font d’alimentació mitjançant un tall visible, abans de treballar en ells, hauran de posar-
se en curtcircuit i a terra, esperant el temps necessari per a la seva descàrrega. 
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 Als alternadors, motors asíncrons, dinamos i motors elèctrics, abans de manipular 
al seu interior es comprovarà el següent: 
 
a) Que la màquina està parada. 
b) Que els borns de sortida estan en curtcircuit i a terra. 
c) Que la protecció contra incendis està bloquejada. 
d) Que estan retirats els fusibles de l’alimentació del motor, quan aquest mantingui 
tensió permanent. 
e) Que l’atmosfera no és inflamable o explosiva. 
 
 Estarà prohibit obrir o retirar els resguards de protecció de les cel·les d’una 
instal·lació d’alta tensió, abans de deixar sense tensió els conductors i aparells 
continguts en elles. De la mateixa forma, es prohibeix donar tensió sense tancar-la 
prèviament amb el resguard de protecció. 
 
 No més s’establirà el servei d’una instal·lació elèctrica d’alta tensió, quan es 
tingui la completa seguretat que no queda cap treballant en ella. 
 
 Les operacions que condueixen a l’entrada en servei es faran en l’ordre que 
segueix: 
 
a) Al lloc de treball es retiraran les postes a terra i el material de protecció 
complementària, i el cap del treball, després de l’últim reconeixement, donarà avís que 
aquest ha acabat. 
b) A l’origen de l’alimentació, rebuda la comunicació que s’ha acabat el treball, es 
retirarà el material de senyalització i es desbloquejaran els aparells de tall i maniobra. 
 
 Quan per necessitats d’obra sigui precís muntar equips d’alta tensió, com línies 
d’alta tensió i transformadors de potència, necessitant donar-los tensió, es tindrà comte 
de complir el Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en 
Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació i especialment les seves 
Instruccions Tècniques Complementàries MIE-RAT 09 i 13. 
 

4. Condicions de la senyalització viària 
 
 S’aplicarà la Norma 8.3-IC de Senyalització d’Obres en Carreteres (OM 
31/01/87), utilitzant els mitjans indicats en ella, segons les necessitats de senyalització i 
vigilància de l’Avinguda Coronel Estrada. 
 
 No es podrà donar començament a cap obra a la carretera, si el Contractista no ha 
col·locat els senyals informatius de perill i de delimitació previstes, quant a tipus, 
número i modalitat de disposició, per les presents normes. 
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 En cap cas s’envairà un carril de circulació de les carreteres adjacents, encara que 
sigui per a treballs de poca duració, sense abans col·locar la senyalització adequada. 
 
 Durant l’execució de les obres, el Contractista tindrà cura de la perfecta 
conservació dels senyals, tanques i cons, de tal forma que es mantinguin sempre en 
perfecte aparença i no semblin alguna cosa de caràcter provisional. Tota senyal, tanca o 
con deteriorat o brut, haurà de ser reparat, rentat o substituït. 
 
 Els senyals col·locades sobre la carretera no hauran de ser-hi més temps del 
necessari, sent retirades immediatament després de finalitzat el treball. 
 
 En l’aplicació dels esquemes de senyalització, el Contractista anirà obligat de 
manera especial a observar les següents disposicions: 
 
 Les zones de treballs hauran de quedar sempre delimitades en tota la seva longitud 
i amplada mitjançant cons situats a no més de cinc metres (5m) de distància un de 
l’altre. Els extrems d’aquestes zones hauran, a la vegada, de senyalar-se amb cavallons 
reglamentaris, situats com a barreres a la part de calçada ocupada per les obres. 
 
 De nit o en condicions d’escassa visibilitat, els cons i els cavallons utilitzats 
hauran de comportar les bandes prescrites de material reflectant. A més, tant amb els 
cons com amb els cavallons, s’alternaran les llums reglamentàries de vermell fix. Els 
senyals seran reflexives o il·luminades. 
 
 El senyal triangular de “OBRES”, si s’utilitza de nit o en condicions de visibilitat 
reduïda, haurà d’estar sempre proveïda d’un llum groc intermitent. Aquest llum haurà 
de col·locar-se, a més, de nit o amb visibilitat escassa, en el primer senyal disposat en 
les rodalies d’una zona de treball o de qualsevol situació de perill, encara que el senyal 
no sigui de “OBRES”. 
 
 Tots els cartells senyalitzadors muntats sobre cavallons, hauran d’anar 
degudament llastrats amb blocs adequats de formigó, amb la finalitat d’evitar la seva 
caiguda per efectes del vent. 
 
 El Contractista, a més, haurà de preveure l’ocultació temporal dels senyals fixes i 
existents a la carretera que puguin, eventualment, estar en contraposició amb la 
senyalització d’emergència que es col·loca amb ocasió a les obres i que podrien produir 
errors o dubtes als usuaris. Els elements utilitzats per a l’ocultació d’aquells senyals, 
s’eliminaran al final de les obres. 
 
 En la col·locació dels senyals que adverteixin la proximitat d’una zona d’obres o 
zones on haurà de desviar-se el trànsit, es començarà amb aquelles que hagin d’anar 
situades al punt més allunyat de l’emplaçament de l’anomenada zona i s’anirà avançant 
progressivament segons el sentit de la marxa del trànsit. 
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 Quan es col·loquin els senyals de limitació de la zona d’obres, tals com cons, 
tanques i altres, l’operari haurà de procedir de forma que estigui sempre a l’interior de la 
zona delimitada. 
 
 Quan es retirin la senyalització es procedirà en l’ordre invers al de la seva 
col·locació, és a dir, de la forma següent: 
 
 Primer es retiraran totes els senyals de delimitació de la zona d’obres, carregant-
les al vehicle d’obres que estarà estacionat al voral dret, si la zona d’obres està al carril 
de marxa normal. 
 
 Una vegada retirats aquests senyals, es procedirà a retirar les de desviació del 
trànsit (fletxes a 45º, panells de balissament, etc) amb el que la calçada quedarà lliure. 
Es desplaçaran a continuació els senyals de pre-avís a l’extrem del voral, de forma que 
no siguin visibles per al trànsit, d’on seran recollides posteriorment per un vehicle. 
Hauran de prendre’s les mateixes precaucions que en el cas anterior, romanent sempre 
l’operari a la part de la calçada aïllada del trànsit. 
 
 Normalment, el senyaler es col·locarà al voral adjacent al carril on estarà 
controlant el trànsit, o al carril tancat al trànsit. A vegades pot col·locar-se en el voral 
oposat a la secció tancada. Sota cap circumstància es col·locarà al carril obert al trànsit. 
Haurà de ser clarament visible al trànsit que estarà controlant des d’una distància de 
cent cinquanta metres (150 m). Per aquesta raó haurà d’estar sol, no permetent mai que 
un grup de treballadors es congregui al seu voltant. 
 
 A l’efectuar senyals amb banderes vermelles s’utilitzaran els següents mètodes de 
senyalització: 
 
 Per parar el trànsit, l’home amb la bandera li farà front i estendrà la bandera 
horitzontalment a través del carril, en una posició fixa, de manera que la superfície 
completa de la bandera sigui visible. Per a major èmfasi, pot aixecar l’altre braç amb el 
palmell de la mà girat al trànsit que s’aproximi. 
 
 Quan se’ls hi permeti als vehicles continuar la seva marxa, l’home es col·locarà 
paral·lelament al moviment de trànsit, amb el braç i la bandera en posició baixa, 
indicant el moviment cap endavant amb el seu braç lliure. No haurà d’utilitzar-se la 
bandera vermella per fer senyal que continuï el trànsit. 
 
 Per disminuir la velocitat dels vehicles, primer farà el senyal de parar i 
seguidament la de continuar, abans que el vehicle arribi a parar-se. 
 
 Quan sigui necessari cridar l’atenció als conductors per mitjà de la bandera 
vermella, però no es requereixi una substancial reducció de velocitat, l’empleat amb la 
bandera se situarà de cara al trànsit i farà ondejar la bandera amb un moviment 
oscil·latori del braç en front al cos, sense que l’anomenat braç excedeixi la posició 
horitzontal. A la nit haurà d’utilitzar-se una llanterna vermella en lloc d’una bandera. 
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 Quan es descarregui material d’un vehicle destinat a l’obra, mai es deixarà cap 
objecte dipositat a la calçada oberta al trànsit, encara que només sigui momentàniament 
amb la intenció de retirar-lo a continuació. 
 
 Quan es finalitzin els treballs es retiraran tots els materials, deixant la zona neta i 
lliure d’obstacles que puguin representar algun perill al trànsit. 
 
 Quan se suspenguin els treballs, a l’acabar la jornada laboral o per qualsevol altre 
motiu, s’hauran de tenir en compte les següents normes: 
 
 En el cas que la reparació en qüestió i el material que s’hi trobi acumulat no 
representi cap perill per al trànsit, es podrà retirar-se la senyalització i tornar-la a 
col·locar en reprendre el treball. 
 
 En cas contrari, es mantindrà la senyalització durant tot el temps que estiguin 
parats els treballs i durant la nit es col·locarà a més la senyalització addicional que 
s’indiqui. 
 

5. Normes referents al personal d’obra 
 
 Correspon als treballadors la col·laboració i respecte a les Normes a fi d'evitar 
accident, per la qual cosa haurà de: 
 
 Utilitzar correctament tot l'equip individual de seguretat que se li assigni (casc, 
ulleres, cinturons, guants, botes, etc.). 
 
 Utilitzar les eines adequadament i recollir-les quan finalitzi el treball. Revisaran 
l’estat de les eines, maquinària i mitjans auxiliars que utilitzin. 
 
 Ajudar a mantenir l'ordre i la neteja de l'obra. 
 
 Avisar als quadres superiors de qualsevol perill que s'observi a l'obra. 
 
 No deixar d’utilitzar mai els dispositius de seguretat, ni treure cap protecció. Si 
per necessitat del treball s'han de treure, les haurà de restituir a l'acabar el treball. 
 
 No utilitzar cap màquina-eina ni realitzar cap treball sense conèixer com s'utilitza. 
Cal preguntar-ho abans a un quadre superior. 
 
 No realitzar reparacions mecàniques ni elèctriques sense haver avisat el quadre 
superior. 
 
 No es desendollarà cap aparell tibant dels conductors. 
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 Es desconnectaran sempre les màquines elèctriques mitjançant l'interruptor 
corresponent, mai per l'endoll. 
 
 Abans d'accionar un interruptor s'assabentarà que correspon a la màquina que es 
vol i que no hi ha cap persona a la màquina. 
 
 Es tindrà cura que els conductors elèctrics no es malmetin quan quedin sobre 
arestes, trepitjats o impactats. 
  
 Només faran les reparacions elèctriques els electricistes. 
 
 No s’utilitzaran els materials en mal estat (fustes, puntals, bastides, ...) 
 
 Els treballadors a obres a vials i carreteres hauran de dur una armilla de color ben 
perceptible a distància, amb tires de teixit reflectant a la llum blanca, en casos de 
treballs nocturns o en visibilitat reduïda. 
 
 En cada grup o equip de treball, el Contractista haurà d’assegurar la presència 
constat d’un encarregat o capatàs, responsable de l’aplicació de les presents normes. 
 
 L’encarregat o capatàs estarà proveït sempre d’una còpia d’aquestes normes, així 
com de totes les autoritzacions escrites eventuals rebudes del coordinador de Seguretat i 
Salut. 
 
 Quan un vehicle es trobi parat a la zona de treball, qualsevol operació d’entrada o 
sortida de persones, càrrega o descàrrega de materials, obertura de portelles, volc de 
caixes basculants, etc, haurà de realitzar-se exclusivament a l’interior de la demarcació 
de la zona de treball, evitant tota la possible ocupació de part de la calçada oberta al 
trànsit. 
 
 El conductor que, emprenent la marxa a partir del repòs, hagi de sortir de la zona 
de treball delimitada, està obligat a cedir el pas als vehicles que eventualment hi arribin. 
 
 Haurà de col·locar-se un home amb una bandera vermella en tots els punts on 
puguin sorgir conflictes entre els vehicles que circulen per l’obra. 
 
 En tal cas, a més, el Contractista queda obligat a efectuar un servei de guàrdia, a 
base de personal completament capaç i amb facultats per realitzar amb la major 
diligència i precisió les missions encomanades. 
 
Tal personal s’encarregarà de: 
 
 Controlar constantment la posició dels senyals, realitzant la deguda col·locació en 
posició quan aquestes resultin abatudes o desplaçades per l’acció del vent o dels 
vehicles circulants. 
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 En cas d’accident, recollir les dades relatives al tipus de vehicle i a la seva 
documentació, així com, si és possible, els del conductor. 
 

6. Serveis de prevenció 

6.1. Servei tècnic de seguretat i salut 

 
L'empresa Constructora disposarà d'assessorament en Seguretat i Salut. 
 

6.2. Servei Mèdic 
 
L'Empresa Constructora disposarà d'un Servei Mèdic d'Empresa propi o mancomunat. 
 

7. Vigilant de seguretat i comitè de seguretat i salut 
 
 Es nomenarà Vigilant de Seguretat d'acord amb el que preveu l'Ordenança general 
de Seguretat i Salut en el Treball. 
 
 Es constituirà el Comitè quan el nombre de treballadors superi el previst a 
l'Ordenança Laboral de construcció o, si escau, allò que disposi el Conveni Col·lectiu 
Provincial. 
 

8. Instal·lacions mèdiques 
 
 La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material 
consumit. 
 

9. Instal·lacions d’higiene i benestar 
 
 Es disposarà d’instal·lacions de vestidors, menjador i sanitaris, dotats 
degudament. 
 
 Els sanitaris tindran dues dutxes amb aigua freda i calenta, un lavabo amb tres 
aixetes, miralls i complements de bany. 
 
 El menjador tindrà taules, seients amb respatller i piques rentavaixelles. 
 
 Per a la neteja i conservació d'aquests locals es disposarà d'un treballador amb la 
dedicació necessària. 
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10. Pla de seguretat i salut 
 
 El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant aquest 
Estudi als seus mitjans i mètodes d'execució. 
 
Hostalric, gener de 2013 
 
Autor del Projecte 
 
Eduard Sureda Soley 



Estudi de Seguretat i Salut del projecte constructiu d´un aparcament subterrani a Hostalric

AMIDAMENTS Data: 21/01/13 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ESS
Capítol 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

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

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

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

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

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

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

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

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

5 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

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

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

6 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

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

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

7 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

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

Euro
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1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

8 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera
metàl·lica

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

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

9 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

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

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

10 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat

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

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

11 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals

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

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

12 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

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

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST ESS
Capítol 02  PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs

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

1 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 200,000

2 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

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

1 1.000,000 1.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.000,000

3 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge

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

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

4 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament manual

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

1 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

5 HBBAA001 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 120 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 50 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 HBBAB111 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 120 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 50 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 HBBAC001 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 120 cm, per ser vista fins 50 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

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

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

8 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

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

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 HBBJ1002 u Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria, instal·lats i amb el desmuntatge inclòs

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

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

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

11 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

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

1 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

12 HBC1F501 u Globus de llum vermella per a senyalització amb el desmuntatge inclòs

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

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Obra 01 PRESSUPOST ESS
Capítol 03  INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT I SALUT

1 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació
de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

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

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

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

Euro
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1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

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

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

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

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

5 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

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

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

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

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

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

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

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

13 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

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

1 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

Obra 01 PRESSUPOST ESS
Capítol 04  FORMACIÓ I RECONEIXEMENT MÈDIC

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament

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

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

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

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

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm

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

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

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

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

6 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme

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

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Euro
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,02h Oficial 1aA0121000

 €23,02h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €22,37h Oficial 1a vidrierA012E000

 €23,78h Oficial 1a lampistaA012J000

 €20,44h Ajudant ferrallistaA0134000

 €19,25h ManobreA0140000

 €19,92h Manobre especialistaA0150000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €48,42h Camió grua de 5 tC1503500

 €1,77h Formigonera de 165 lC1705600

 €29,37h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manualC1B02B00
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,11m3 AiguaB0111000

 €18,12t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €16,71t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €105,75t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €1,08kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mmB0A14200

 €0,58kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2

B0B27000

 €3,60m2 Post de fusta de pi per a 3 usosB0D41010

 €0,12u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usosB0DZSM0K

 €5,93u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

B1411111

 €5,99u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168

B1421110

 €8,15u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

B142AC60

 €0,23u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

B1431101

 €0,77u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

B1441201

 €1,13u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells,
ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet
de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell

B1451110

 €5,54u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

B1461110

 €13,05u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

B1462241

 €49,67u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de
polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat
dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb
virolla roscada, homologat segons CE

B1471101

 €5,11m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre,
per a sirga de cinturó de seguretat

B147RA00
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7,50u Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
laterals

B1483132

 €46,29u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

B1489580

 €0,03u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre per a 5 usos

B1534001

 €14,26dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà de polimerització ràpida monocomponent

B7J5009A

 €7,78kg Pintura reflectora per a senyalitzacióBBA11000

 €254,64u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 120 cm, per ésser vista fins 50 m

BBBAA001

 €254,64u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diàmetre 120 cm, per ésser vista fins 50 m

BBBAB111

 €149,37u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 120
cm, per ésser vista fins 50 m de distància

BBBAC001

 €11,17u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser
vista fins 25 m de distància

BBBAC013

 €266,38u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 120 cm, per ésser vist fins 50 m

BBBAD011

 €266,27u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau,
de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 120
cm, per ésser vist fins 50 m

BBBAD021

 €2.558,23u Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria, per a 2
usos

BBBJ1002

 €9,89u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per
a 2 usos

BBC12302

 €0,16m Cinta d'abalisamentBBC19000

 €8,18u Globus de llum vermella per a senyalitzacióBBC1F500

 €6,70m Amortització de barrera de seguretat New Jersey
prefabricada de formigó (20 usos)

BBM2BBA0

 €23,16m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mmBC1K1300
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €247,42mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria,
1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

BQU1531A

 €172,57mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

BQU1A50A

 €161,56mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

BQU1H53A

 €53,41u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior,
de 0.4x0.5x1.8 m, per a 3 usos

BQU22303

 €47,31u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usosBQU25500

 €47,38u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usosBQU27500

 €107,90u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosBQU2AF02

 €52,40u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a
2 usos

BQU2D102

 €88,65u Forn microones, per a 2 usosBQU2E002

 €52,91u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat

BQU2GF00

 €177,00u Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàsBQU2QJ00

 €114,45u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

BQUA1100

 €75,83u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

BQUA3100

 €192,48u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvamentBQUAAAA0

 €20,53u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmBQUACCJ0

 €35,25u Reconeixement mèdicBQUAM000

 €201,25u Curset de primers auxilis i socorrismeBQUAP000

 €0,92u Penja-robes per a dutxaBQZ1P000
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €82,22m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D060P021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,91200/R 19,920001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 21,91200 21,91200
Maquinària:

1,06200/R 1,770000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,06200 1,06200
Materials:

0,199801,110000,180B0111000 =xAiguam3

11,7780018,120000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

25,9005016,710001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

t

21,15000105,750000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 59,02830 59,02830

0,219121,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 82,22142

82,22142COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,84kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

D0B27100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11510/R 23,020000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,10220/R 20,440000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,21730 0,21730
Materials:

0,011021,080000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg

0,609000,580001,050B0B27000 =xAcer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2

kg

Subtotal... 0,62002 0,62002

0,002171,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,83949

0,83949COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,93u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

H1411111 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,930005,930001,000B1411111 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

u

Subtotal... 5,93000 5,93000

COST DIRECTE 5,93000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,93000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,99u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168

H1421110 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,990005,990001,000B1421110 =xUlleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168

u

Subtotal... 5,99000 5,99000

COST DIRECTE 5,99000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,99000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,15u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

H142AC60 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

8,150008,150001,000B142AC60 =xPantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

u

Subtotal... 8,15000 8,15000

COST DIRECTE 8,15000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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8,15000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,23u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

H1431101 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,230000,230001,000B1431101 =xProtector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

u

Subtotal... 0,23000 0,23000

COST DIRECTE 0,23000

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,23000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,77u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

H1441201 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,770000,770001,000B1441201 =xMascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

u

Subtotal... 0,77000 0,77000

COST DIRECTE 0,77000

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,77000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,13u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells,
ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet
de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

H1451110 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1,130001,130001,000B1451110 =xParella de guants per a ús general, amb palmell, artells,
ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet
de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell

u

Subtotal... 1,13000 1,13000

COST DIRECTE 1,13000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,13000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €5,54u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

H1461110 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,540005,540001,000B1461110 =xParella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

u

Subtotal... 5,54000 5,54000

COST DIRECTE 5,54000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,54000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,05u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

H1462241 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

13,0500013,050001,000B1462241 =xParella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

u

Subtotal... 13,05000 13,05000

COST DIRECTE 13,05000

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,05000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,67u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de
polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat
dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb
virolla roscada, homologat segons CE

H1471101 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

49,6700049,670001,000B1471101 =xCinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de
polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat
dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb
virolla roscada, homologat segons CE

u

Subtotal... 49,67000 49,67000

COST DIRECTE 49,67000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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49,67000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,11m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre,
per a sirga de cinturó de seguretat

H147RA00 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,110005,110001,000B147RA00 =xCorda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre,
per a sirga de cinturó de seguretat

m

Subtotal... 5,11000 5,11000

COST DIRECTE 5,11000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,11000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,50u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques
laterals

H1483132 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

7,500007,500001,000B1483132 =xPantalons de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
laterals

u

Subtotal... 7,50000 7,50000

COST DIRECTE 7,50000

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,50000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,29u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

H1489580 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

46,2900046,290001,000B1489580 =xJaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

u

Subtotal... 46,29000 46,29000

COST DIRECTE 46,29000

0,00%DESPESES INDIRECTES

46,29000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €13,53m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i
amb el desmuntatge inclòs

H1522111 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,75500/R 23,020000,250A0121000 =xOficial 1ah

4,81250/R 19,250000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,56750 10,56750
Materials:

0,792003,600000,220B0D41010 =xPost de fusta de pi per a 3 usosm2

0,420000,120003,500B0DZSM0K =xTub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usosu

1,6444382,221420,020D060P021 =xFormigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 2,85643 2,85643

0,105681,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,52961

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,52961COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,23u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diàmetre, amb desmuntatge inclòs

H1534001 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19250/R 19,250000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,19250 0,19250
Materials:

0,030000,030001,000B1534001 =xPeça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre per a 5 usos

u

Subtotal... 0,03000 0,03000

0,002891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,22539

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,22539COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,05m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus
New Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge

HB2C1000 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,20800/R 23,020000,400A0121000 =xOficial 1ah
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15,40000/R 19,250000,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 24,60800 24,60800
Maquinària:

19,36800/R 48,420000,400C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 19,36800 19,36800
Materials:

6,700006,700001,000BBM2BBA0 =xAmortització de barrera de seguretat New Jersey
prefabricada de formigó (20 usos)

m

Subtotal... 6,70000 6,70000

0,369121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 51,04512

0,00%DESPESES INDIRECTES

51,04512COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,39m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora, amb màquina d'accionament manual

HBA31011 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,21540/R 23,020000,270A0121000 =xOficial 1ah

6,73750/R 19,250000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,95290 12,95290
Maquinària:

2,64330/R 29,370000,090C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial d'accionament manualh

Subtotal... 2,64330 2,64330
Materials:

5,602387,780000,7201BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg

Subtotal... 5,60238 5,60238

0,194291,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,39287

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,39287COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €550,18u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, diàmetre 120 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 50 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAA001 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,87500/R 19,250001,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 28,87500 28,87500
Materials:
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254,64000254,640001,000BBBAA001 =xSenyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre

sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 120 cm, per ésser vista fins 50 m

u

266,38000266,380001,000BBBAD011 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 120 cm, per ésser vist fins 50 m

u

Subtotal... 521,02000 521,02000

0,288751,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 550,18375

0,00%DESPESES INDIRECTES

550,18375COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €550,07u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 120 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 50 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAB111 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,87500/R 19,250001,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 28,87500 28,87500
Materials:

254,64000254,640001,000BBBAB111 =xSenyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diàmetre 120 cm, per ésser vista fins 50 m

u

266,27000266,270001,000BBBAD021 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau,
de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 120
cm, per ésser vist fins 50 m

u

Subtotal... 520,91000 520,91000

0,288751,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 550,07375

0,00%DESPESES INDIRECTES

550,07375COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €178,53u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 120
cm, per ser vista fins 50 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

HBBAC001 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,87500/R 19,250001,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 28,87500 28,87500
Materials:
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149,37000149,370001,000BBBAC001 =xSenyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció

d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 120
cm, per ésser vista fins 50 m de distància

u

Subtotal... 149,37000 149,37000

0,288751,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 178,53375

0,00%DESPESES INDIRECTES

178,53375COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,61u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser
vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

HBBAC013 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,25000/R 19,250001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,25000 19,25000
Materials:

11,1700011,170001,000BBBAC013 =xSenyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser
vista fins 25 m de distància

u

Subtotal... 11,17000 11,17000

0,192501,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,61250

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,61250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.579,58u Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria,
instal·lats i amb el desmuntatge inclòs

HBBJ1002 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,51000/R 23,020000,500A0121000 =xOficial 1ah

9,62500/R 19,250000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 21,13500 21,13500
Materials:

2.558,230002.558,230001,000BBBJ1002 =xParell de semàfors autònoms portàtils amb bateria, per a 2
usos

u

Subtotal... 2.558,23000 2.558,23000

0,211351,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.579,57635

0,00%DESPESES INDIRECTES
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2.579,57635COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,28u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaHBC12300 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,38500/R 19,250000,020A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,38500 0,38500
Materials:

9,890009,890001,000BBC12302 =xCon d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per
a 2 usos

u

Subtotal... 9,89000 9,89000

0,003851,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,27885

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,27885COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,52m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

HBC19081 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,25125/R 19,250000,065A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,25125 1,25125
Materials:

0,160000,160001,000BBC19000 =xCinta d'abalisamentm

0,100740,839490,120D0B27100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

kg

Subtotal... 0,26074 0,26074

0,012511,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,52450

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,52450COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,12u Globus de llum vermella per a senyalització amb el
desmuntatge inclòs

HBC1F501 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,92500/R 19,250000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,92500 1,92500
Materials:

8,180008,180001,000BBC1F500 =xGlobus de llum vermella per a senyalitzacióu

Subtotal... 8,18000 8,18000
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0,019251,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,12425

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,12425COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €247,42mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria,
1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

HQU1531A Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

247,42000247,420001,000BQU1531A =xLloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

mes

Subtotal... 247,42000 247,42000

COST DIRECTE 247,42000

0,00%DESPESES INDIRECTES

247,42000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €172,57mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1A50A Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

172,57000172,570001,000BQU1A50A =xLloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

mes

Subtotal... 172,57000 172,57000

COST DIRECTE 172,57000

0,00%DESPESES INDIRECTES

172,57000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €161,56mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1H53A Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

161,56000161,560001,000BQU1H53A =xLloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

mes

Subtotal... 161,56000 161,56000

COST DIRECTE 161,56000

0,00%DESPESES INDIRECTES

161,56000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,59u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit
sobre tauler de fusta

HQU21301 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,37000/R 22,370001,000A012E000 =xOficial 1a vidrierh

Subtotal... 22,37000 22,37000
Materials:

1,4973014,260000,105B7J5009A =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà de polimerització ràpida monocomponent

dm3

23,1600023,160001,000BC1K1300 =xMirall de lluna incolora de gruix 3 mmm2

Subtotal... 24,65730 24,65730

0,559252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 47,58655

0,00%DESPESES INDIRECTES

47,58655COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,34u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU22301 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,81250/R 19,250000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,81250 4,81250
Materials:
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53,4100053,410001,000BQU22303 =xArmari metàl·lic individual amb doble compartiment interior,

de 0.4x0.5x1.8 m, per a 3 usos
u

Subtotal... 53,41000 53,41000

0,120312,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 58,34281

0,00%DESPESES INDIRECTES

58,34281COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,79u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

HQU25201 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,88750/R 19,250000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,88750 2,88750
Materials:

11,8275047,310000,250BQU25500 =xBanc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usosu

Subtotal... 11,82750 11,82750

0,072192,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,78719

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,78719COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,75u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

HQU27502 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,73750/R 19,250000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,73750 6,73750
Materials:

11,8450047,380000,250BQU27500 =xTaula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usosu

Subtotal... 11,84500 11,84500

0,168442,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,75094

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,75094COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €114,81u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

HQU2AF02 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,73750/R 19,250000,350A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 6,73750 6,73750
Materials:

107,90000107,900001,000BQU2AF02 =xNevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosu

Subtotal... 107,90000 107,90000

0,168442,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 114,80594

0,00%DESPESES INDIRECTES

114,80594COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,36u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

HQU2D102 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,88750/R 19,250000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,88750 2,88750
Materials:

52,4000052,400001,000BQU2D102 =xPlanxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a
2 usos

u

Subtotal... 52,40000 52,40000

0,072192,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 55,35969

0,00%DESPESES INDIRECTES

55,35969COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €89,67u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

HQU2E001 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,99600/R 19,920000,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,99600 0,99600
Materials:

88,6500088,650001,000BQU2E002 =xForn microones, per a 2 usosu

Subtotal... 88,65000 88,65000

0,024902,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 89,67090

0,00%DESPESES INDIRECTES

89,67090COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,88u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2GF01 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

1,92500/R 19,250000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,92500 1,92500
Materials:

52,9100052,910001,000BQU2GF00 =xRecipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat

u

Subtotal... 52,91000 52,91000

0,048132,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,88313

0,00%DESPESES INDIRECTES

54,88313COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,91u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

HQU2P001 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,96250/R 19,250000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,96250 0,96250
Materials:

0,920000,920001,000BQZ1P000 =xPenja-robes per a dutxau

Subtotal... 0,92000 0,92000

0,024062,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,90656

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,90656COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €186,14u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs

HQU2QJ02 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,91750/R 23,780000,375A012J000 =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 8,91750 8,91750
Materials:

177,00000177,000001,000BQU2QJ00 =xPica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàsu

Subtotal... 177,00000 177,00000

0,222942,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 186,14044

0,00%DESPESES INDIRECTES

186,14044COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €114,45u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

HQUA1100 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

114,45000114,450001,000BQUA1100 =xFarmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

u

Subtotal... 114,45000 114,45000

COST DIRECTE 114,45000

0,00%DESPESES INDIRECTES

114,45000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €75,83u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

HQUA3100 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

75,8300075,830001,000BQUA3100 =xMaterial sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

u

Subtotal... 75,83000 75,83000

COST DIRECTE 75,83000

0,00%DESPESES INDIRECTES

75,83000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €192,48u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvamentHQUAAAA0 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

192,48000192,480001,000BQUAAAA0 =xLlitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvamentu

Subtotal... 192,48000 192,48000

COST DIRECTE 192,48000

0,00%DESPESES INDIRECTES

192,48000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,53u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmHQUACCJ0 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

20,5300020,530001,000BQUACCJ0 =xManta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmu

Subtotal... 20,53000 20,53000
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COST DIRECTE 20,53000

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,53000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,25u Reconeixement mèdicHQUAM000 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

35,2500035,250001,000BQUAM000 =xReconeixement mèdicu

Subtotal... 35,25000 35,25000

COST DIRECTE 35,25000

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,25000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €201,25u Curset de primers auxilis i socorrismeHQUAP000 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

201,25000201,250001,000BQUAP000 =xCurset de primers auxilis i socorrismeu

Subtotal... 201,25000 201,25000

COST DIRECTE 201,25000

0,00%DESPESES INDIRECTES

201,25000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,44h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacionsHQUZM000 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,25000/R 19,250001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,25000 19,25000

0,192501,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,44250

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,44250COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €5,93uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

P- 1

(CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

 €5,99uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 2

(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

 €8,15uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

P- 3

(VUIT EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

 €0,23uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 4
(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

 €0,77uH1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405P- 5
(ZERO EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

 €1,13uH1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de
la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

P- 6

(UN EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

 €5,54uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

P- 7

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

 €13,05uH1462241 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

P- 8

(TRETZE EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €49,67uH1471101 Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb
corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada,
homologat segons CE

P- 9

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

 €5,11mH147RA00 Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretatP- 10
(CINC EUROS AMB ONZE CENTIMS)

 €7,50uH1483132 Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques lateralsP- 11
(SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €46,29uH1489580 Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

P- 12

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

 €13,53mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

P- 13

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €0,23uH1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

P- 14

(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

 €51,05mHB2C1000 Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, muntatge i
desmuntatge

P- 15

(CINQUANTA-UN EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €21,39m2HBA31011 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament
manual

P- 16

(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
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 €550,18uHBBAA001 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 120
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 50 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 17

(CINC-CENTS CINQUANTA EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

 €550,07uHBBAB111 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 120 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 50 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 18

(CINC-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SET CENTIMS)

 €178,53uHBBAC001 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 120 cm, per ser vista fins 50 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 19

(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €30,61uHBBAC013 Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 20

(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €2.579,58uHBBJ1002 Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria, instal·lats i amb el desmuntatge inclòsP- 21
(DOS MIL CINC-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

 €10,28uHBC12300 Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaP- 22
(DEU EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

 €1,52mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 23
(UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €10,12uHBC1F501 Globus de llum vermella per a senyalització amb el desmuntatge inclòsP- 24
(DEU EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

 €247,42mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 25

(DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €172,57mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 26

(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

 €161,56mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

P- 27

(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €47,59uHQU21301 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fustaP- 28
(QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

 €58,34uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 29

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

 €14,79uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 30
(CATORZE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

 €18,75uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 31
(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)



Estudi de Seguretat i Salut del projecte constructiu d´un aparcament subterrani a Hostalric

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3Data: 21/01/13

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €114,81uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 32
(CENT CATORZE EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

 €55,36uHQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 33
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

 €89,67uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 34
(VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

 €54,88uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 35

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

 €1,91uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 36
(UN EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

 €186,14uHQU2QJ02 Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 37
(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

 €114,45uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

P- 38

(CENT CATORZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

 €75,83uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 39

(SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

 €192,48uHQUAAAA0 Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvamentP- 40
(CENT NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €20,53uHQUACCJ0 Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmP- 41
(VINT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €35,25uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 42
(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

 €201,25uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 43
(DOS-CENTS UN EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

 €19,44hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacionsP- 44
(DINOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE-EN 812

5,93 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 5,93000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i

tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,99 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,99000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster

reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb

protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,15 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 8,15000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-5 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,77 €

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,77000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-6 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,

dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,13 €

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de p 1,13000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-7 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló

rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO

20346 i UNE-EN ISO 20347

5,54 €

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló r 5,54000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-8 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera

encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de

despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

13,05 €

B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller 13,05000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-9 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada,

amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla

roscada, homologat segons CE

49,67 €
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B1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estam 49,67000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-10 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat 5,11 €

B147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de s 5,11000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-11 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,50 €

B1483132 u Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,50000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-12 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i

UNE-EN 348

46,29 €

B1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470- 46,29000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-13 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb

travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de

fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

13,53 €

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 0,42000 €

B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,79200 €

Altres conceptes 12,31800 €

P-14 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les

armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,23 €

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les 0,03000 €

Altres conceptes 0,20000 €

P-15 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada,

muntatge i desmuntatge

51,05 €

BBM2BBA0 m Amortització de barrera de seguretat New Jersey prefabricada de formigó (20 usos) 6,70000 €

Altres conceptes 44,35000 €

P-16 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina

d'accionament manual

21,39 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 5,60238 €

Altres conceptes 15,78762 €

P-17 HBBAA001 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular

amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,

diàmetre 120 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 50 m, fixada i amb el

desmuntatge inclòs

550,18 €

BBBAD011 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb 266,38000 €

BBBAA001 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma c 254,64000 €

Altres conceptes 29,16000 €

P-18 HBBAB111 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular

amb cantells en color blanc, diàmetre 120 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista

550,07 €
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fins 50 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

BBBAD021 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el 266,27000 €

BBBAB111 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circ 254,64000 €

Altres conceptes 29,16000 €

P-19 HBBAC001 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma

blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 120 cm, per ser vista

fins 50 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

178,53 €

BBBAC001 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictog 149,37000 €

Altres conceptes 29,16000 €

P-20 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc

sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m

de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

30,61 €

BBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma bl 11,17000 €

Altres conceptes 19,44000 €

P-21 HBBJ1002 u Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria, instal·lats i amb el desmuntatge inclòs 2.579,58 €

BBBJ1002 u Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria, per a 2 usos 2.558,23000 €

Altres conceptes 21,35000 €

P-22 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 10,28 €

BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos 9,89000 €

Altres conceptes 0,39000 €

P-23 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,52 €

BBC19000 m Cinta d'abalisament 0,16000 €

Altres conceptes 1,36000 €

P-24 HBC1F501 u Globus de llum vermella per a senyalització amb el desmuntatge inclòs 10,12 €

BBC1F500 u Globus de llum vermella per a senyalització 8,18000 €

Altres conceptes 1,94000 €

P-25 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de

poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les

d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2

plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de

llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

247,42 €

BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 247,42000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-26 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament

de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de

lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació

elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

172,57 €
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BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 172,57000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-27 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de

35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer

galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,

aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,

endolls i protecció diferencial

161,56 €

BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllam 161,56000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-28 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta 47,59 €

BC1K1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 23,16000 €

B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització rà 1,49730 €

Altres conceptes 22,93270 €

P-29 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

58,34 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1.8 m, per a 3 53,41000 €

Altres conceptes 4,93000 €

P-30 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 14,79 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos 11,82750 €

Altres conceptes 2,96250 €

P-31 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 18,75 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos 11,84500 €

Altres conceptes 6,90500 €

P-32 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 114,81 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 107,90000 €

Altres conceptes 6,91000 €

P-33 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 55,36 €

BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos 52,40000 €

Altres conceptes 2,96000 €

P-34 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 89,67 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 88,65000 €

Altres conceptes 1,02000 €

P-35 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

54,88 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 52,91000 €

Altres conceptes 1,97000 €

P-36 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,91 €
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BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,92000 €

Altres conceptes 0,99000 €

P-37 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 186,14 €

BQU2QJ00 u Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàs 177,00000 €

Altres conceptes 9,14000 €

P-38 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en

el treball

114,45 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 114,45000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-39 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball

75,83 €

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança 75,83000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-40 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 192,48 €

BQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 192,48000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-41 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 20,53 €

BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 20,53000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-42 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,25 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,25000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-43 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 201,25 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 201,25000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-44 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 19,44 €

Altres conceptes 19,44000 €
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OBRA PRESSUPOST  ESS01

CAPÍTOL PROTECCIONS INDIVIDUALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

30,0005,93 177,90

2 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)

15,0008,15 122,25

3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

30,0005,99 179,70

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 4)

15,0000,23 3,45

5 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 5)

30,0000,77 23,10

6 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i
dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre
interior, i subjecció elàstica al canell (P - 6)

30,0001,13 33,90

7 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347 (P - 7)

15,0005,54 83,10

8 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica (P - 8)

15,00013,05 195,75

9 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de
polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada
de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada,
homologat segons CE (P - 9)

15,00049,67 745,05

10 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a
sirga de cinturó de seguretat (P - 10)

15,0005,11 76,65

11 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals (P
- 11)

15,0007,50 112,50

12 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 12)

15,00046,29 694,35

CAPÍTOLTOTAL 01.01 2.447,70

OBRA PRESSUPOST  ESS01

CAPÍTOL PROTECCIONS COL·LECTIVES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 13)

200,00013,53 2.706,00

2 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diàmetre, amb desmuntatge inclòs (P - 14)

1.000,0000,23 230,00

3 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New
Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 15)

50,00051,05 2.552,50

Euro
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4 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora, amb màquina d'accionament manual (P - 16)

200,00021,39 4.278,00

5 HBBAA001 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
120 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 50 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 17)

2,000550,18 1.100,36

6 HBBAB111 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
120 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 50 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 18)

2,000550,07 1.100,14

7 HBBAC001 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 120 cm, per ser vista fins 50
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 19)

5,000178,53 892,65

8 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

5,00030,61 153,05

9 HBBJ1002 u Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria, instal·lats i
amb el desmuntatge inclòs (P - 21)

1,0002.579,58 2.579,58

10 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 22) 25,00010,28 257,00

11 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 23)

200,0001,52 304,00

12 HBC1F501 u Globus de llum vermella per a senyalització amb el desmuntatge
inclòs (P - 24)

50,00010,12 506,00

CAPÍTOLTOTAL 01.02 16.659,28

OBRA PRESSUPOST  ESS01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT I SALUT03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 25)

6,000247,42 1.484,52

2 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 26)

6,000172,57 1.035,42

3 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 27)

6,000161,56 969,36

4 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 29)

15,00058,34 875,10

5 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el 5,00014,79 73,95

Euro
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desmuntatge inclòs (P - 30)

6 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

1,000114,81 114,81

7 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 33)

1,00055,36 55,36

8 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)

1,00054,88 54,88

9 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 31)

2,00018,75 37,50

10 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre
tauler de fusta (P - 28)

1,00047,59 47,59

11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 34)

1,00089,67 89,67

12 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 36)

30,0001,91 57,30

13 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 37)

1,000186,14 186,14

14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 44) 72,00019,44 1.399,68

CAPÍTOLTOTAL 01.03 6.481,28

OBRA PRESSUPOST  ESS01

CAPÍTOL FORMACIÓ I RECONEIXEMENT MÈDIC04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 38)

1,000114,45 114,45

2 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament (P -
40)

1,000192,48 192,48

3 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
(P - 39)

3,00075,83 227,49

4 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 41) 3,00020,53 61,59

5 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 42) 15,00035,25 528,75

6 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 43) 15,000201,25 3.018,75

CAPÍTOLTOTAL 01.04 4.143,51

Euro
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 21/01/13 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

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

Capítol 01.01  PROTECCIONS INDIVIDUALS 2.447,70

Capítol 01.02  PROTECCIONS COL·LECTIVES 16.659,28

Capítol 01.03  INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT I SALUT 6.481,28

Capítol 01.04  FORMACIÓ I RECONEIXEMENT MÈDIC 4.143,51

Obra 01 Pressupost ESS 29.731,77

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
29.731,77

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

NIVELL 1: Obra Import

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

Obra 01 Pressupost ESS 29.731,77

29.731,77

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ....................................................................... 29.731,77 €

13,00 % Despeses Generals SOBRE 29.731,77.............................................................. 3.865,13 €

6,00 % Benefici Industrial SOBRE 29.731,77................................................................... 1.783,91 €

Subtotal ............... 35.380,81 €

21,00 % IVA SOBRE 35.380,81........................................................................................ 7.429,97 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE D'OBRA ............. ....................... 42.810,78 €

Aquest pressupost d'execució per contracte d'obra, puja a la quantitat de : 

( QUARANTA-DOS MIL VUIT-CENTS DEU EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS )

IMPORT CONTROL QUALITAT ....................................................................................... 0,00 €

21,00 % IVA SOBRE 0,00................................................................................................. 0,00 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONTROL DE QUALITAT  ....... 0,00 €

Aquest pressupost d'execució per contracte del control de qualitat, puja a la quantitat de : 

( ZERO EUROS )

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONJUNT  ........... ..................... 42.810,78 €

Aquest pressupost d'execució per contracte conjunt d'obra i control de qualitat, puja a la
quantitat de :

( QUARANTA-DOS MIL VUIT-CENTS DEU EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS )
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Pressupost per a coneixement de l’Administració 
 

 Realitzats els amidaments i aplicats els preus unitaris, tal i com es desenvolupa 
en el document 4, les quantitats a les que puja el pressupost són: 
 
Capítol 1: Treballs previs...................................................................................1.175,80 € 
Capítol 2: Demolicions i enderrocs..................................................................10.923,01 € 
Capítol 3: Moviments de terres........................................................................33.410,49 € 
Capítol 4: Estructura.......................................................................................543.043,99 € 
Capítol 5: Drenatge.............................................................................................6.128,34 € 
Capítol 6: Impermeabilitzacions i aïllaments...................................................48.491,21 € 
Capítol 7: Paviments.......................................................................................101.275,86 € 
Capítol 8: Acabats..........................................................................................110.956,46 € 
Capítol 9: Partides alçades................................................................................23.370,58 € 
 
TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (P.E.M).....................878.775,74 € 
 
Despeses generals (13% sobre el P.E.M).......................................................114.240,85 € 
Benefici industrial (6% sobre el P.E.M)...........................................................52.726,54 € 
Subtotal........................................................................................................1.045.743,13 € 
I.V.A (21% sobre subtotal).............................................................................219.606,06 € 
 
TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (P.E.C).......1.265.349,19 € 
 
PRESSUPOST PER A CONEIXAMENT DE L’ADMINISTRACIÓ...... 1.265.349,19 € 
 
Aquest pressupost per a coneixement de l’Administració puja a la quantitat de: 
(UN MILIÓ DOS-CENTS SEIXANTA-CINC MIL TRES-CENTS QUARANTA-NOU 
EUROS AMB DINOU CÈNTIMS) 
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Il·lustració 1. Vista general de la zona P.A.U 04 des de l’Avinguda Coronel Estrada (1) 
 
 

 

 
Il·lustració 2. Vista general de la zona P.A.U 04 des de l’Avinguda Coronel Estrada (2) 
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Il·lustració 3. Vista de la zona P.A.U 04 des del costat oposat a  l’Avinguda Coronel Estrada (1) 
 
 
 

 

 

 Il·lustració 4. Vista de la zona P.A.U 04 des del costat oposat a  l’Avinguda Coronel Estrada (2) 
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Il·lustració 5. Vista de la zona P.A.U 04 des del costat oposat a  l’Avinguda Coronel Estrada (3) 
 

 

 

Il·lustració 6. Edifici de la guàrdia civil adjacent a la zona P.A.U 04 
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Il·lustració 7. Edificis d’habitatges adjacents a la zona  P.A.U 04 
 


