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1. OBJECTE DEL PROJECTE 
 
L’objecte del present estudi és el projecte de les instal·lacions mecàniques per a la 
infraestructura de sanejament per a l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell. 
Degut a l’obra de reforma i ampliació de l’hospital Sant Joan de Deu de Martorell, es 
detecta que la xarxa de sanejament no funciona correctament. Degut a la poca 
pendent que te, quan la xarxa exterior de sanejament de l’Av. Mancomunitats 
Catalanes de Martorell entra en carrega, aquesta fa que la xarxa interior de 
sanejament d l’hospital no tingui prou força per evitar que tota l’aigua de la xarxa 
exterior entri dins l’hospital, inundant quiròfans i les plantes inferiors. 
Amb aquest nou col·lector, anul·larem les sortides que tenia l’hospital a la xarxa 
existent, i crearem un nou col·lector únic per l’hospital. 
 

 

2.  ANTECEDENTS I CONDICIONS DE PARTIDA 
 
L’edifici original de l’hospital Sant Joan de Déu de Martorell, es va construir l’any 1970. 
L’any 1992, es va encarregar als arquitectes Mario Corea Aiello i Francisco Gallardo 
Bravo, la redacció del projecte d’ampliació de l’edifici, que a posteriori es va edificar i 
que bàsicament, amb lleuger canvis és l’edifici que existeix en l’actualitat. 
 
L’any 2009, després d’haver avaluat totes les propostes de creixement per l’hospital, 
que es començaren a estudiar l’any 2007, es decideix engegar un projecte on la 
reforma i ampliació del servei d’Urgències sigui el principal eix d’actuació en matèria 
d’obres, per tal de resoldre les disfuncions actuals degudes a les limitacions d’espais. 
 
Amb data de Maig de 2010, el present equip redactor, va lliurar el “Projecte Bàsic 
d’Ampliació i Reforma de l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell”, a partir del 
programa de necessitats dels serveis sorgit del treball conjunt amb la direcció del 
Hospital. 
Aquest document planteja l’execució de les obre d’ampliació i reforma de l’hospital en 
tres fases diferenciades. La primera d’aquestes fases, la Fase 1, es comença executar 
al gener del 2011, i es en aquesta fase quan es detecta que s’hauria de fer una xarxa 
de sanejament completament independent a la xarxa del municipi de Martorell. 
A meitats del mateix 2011 es comencen a estudiar les possibilitats existents, i s’arriba 
a la conclusió del traçat que en aquest projecte es detalla. 
 
 
3. DESCRIPCIÓ DE L’ENTORN 
 
El col·lector a executar, es realitzarà a la ciutat de Martorell, al nord-est de la ciutat de 
Barcelona.  
 
El trajecte del col·lector es farà segons documentació gràfica. 
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Emplaçament de l’obra 

 
Inicialment es tracta d’un col·lector per evacuar les aigües pluvials i residuals de la 
Fundació Hospital Sant Joan de Déu, neix a l’Avinguda Mancomunitats Catalanes, a la 
plaça d’entrada de l’hospital, fins a connectar a un pou existent que es troba pròxim al 
Jardí de J. Anselm Clavé i a l’Avinguda Pau Clarís.   
 



PROJECTE DE LES INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES PER A LA INFRAESTRUCTURA  EXTERIOR DE 
SANEJAMENT PER A L’HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU DE MARTORELL Página 5 
 

L’obra, segons tipologia de l’entorn, es composa de tres zones també diferenciades al 
pressupost, que són les següents: 
 
• El solar de l’edifici se situa al límit de la zona urbana del barri o sector de Buenos 

Aires a la part alta de la llera del riu Anoia, és a dir, els solars confrontants 
cap al riu, perden ràpidament cota. 
L’inici del col·lector al carrer vial d’accés a la Fundació Hospital Sant Joan de 
Déu de Martorell. És la zona on es faran tres conexions de l’Hospital al 
col·lector a executar. És una zona complicada, de càrrega i descàrrega amb 
trànsit rodat a considerar, i zona d’entrada de persones a l’hospital. 
En el recorregut d’aquesta zona, passarem pel carrer d’urgencies, on trobem 
l’entrada a urgencies amb tràfic d’ambulancies, i on el mateix carrer trobem 
una escola de primaria i secundaria, la que ens dificultarà els treballs. 
Aquest tram te una longitud total de 140ml, els primers 40ml transcorren dins 
de la parcel·la de l’Hospital, els altres 100ml transcorren pel carrer 
d’urgencies. 
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• Tram intermedi amb gran desnivell i zona arbrada. 

En  aquesta zona ens trobem amb una forta pendent del 50%, amb gran 
vegetació i canyes. 
La longitud d’aquesta zona es de 50ml, poca longitud però amb un gran 
desnivell que ens dificultarà els treballs. 

 

 
 

• Tram final en camí asfaltat fins a connectar a un pou existent que es troba pròxim 
al Jardí de J. Anselm Clavé i a l’Avinguda Pau Clarís. És un terreny amb poc 
desnivell, on hi hauran zones que s’haurà de recréixer el vial degut a la 
afloració del propi tub PEAD. 
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4. CARACTERISTIQUES URBANÍSTIQUES. 
 
L’ajuntament de Martorell reuneix totes les seves característiques urbanístiques i 
normativa urbanística en el POUM, pla d’ordenació urbanística municipal.  
 
El POUM diu: “1.L’edificació dels sòls o canalitzacions d’ instal·lacions d’aquest 
Sistema, s’ajustarà a les necessitats funcionals dels diferents equipaments, al paisatge 
i les condicions ambientals i a la integració de l’àrea en que s’ubiqui. 
2.En sòl urbà, i si estan inclosos en illes o conjunts d’edificació, regirà el tipus 
d’ordenació de la zona en la qual s’ubiqui l’equipament o canalització d’instal·lacions, i 
s’aplicaran les mateixes intensitats i condicions…” 
 
5. DESCRIPCIÓ DE LA SOL·LUCIÓ ADOPTADA. 
 
5.1. MOVIMENT DE TERRES. 
 
Un cop s’ha aprovat el Pla de Seguretat i Salut i s’ha signat l’Acta de Replanteig, ja es 
poden iniciar les obres pròpiament dites. 
 
En primer lloc es farà el tall en l’asfalt existent el qual limitarà l’amplada i longitud de la 
rasa. Tot seguit començarem els treballs de moviments de terra amb una giratoria 
entre 5-8Tn, màquina petita degut a la poca profunditat de la rasa i al poc espai que 
tindrem per treballar en segons quin espai. 
El Moviment de terres, en tots tres trams, serà completament diferent, son trams on la 
topografia del terreny, el transit de vehicles i persones, i la profunditat de la rasa no 
tenen res a veure un amb l’altre. 
 
El tram A es una zona complicada per treballar degut que tenim l’entrada de l’hospital i 
el carrer d’urgències, zona amb gran afluència de persones i d’ambulancies, i on la 
rasa te una profunditat de 3m aproximadament. En aquesta zona, la zona de treballs 
estarà entre 6 i 12ml, per evitar zones de risc. 
 
El tram B es una zona de grans desnivell, on el moviment de terres ens el trobem en 
fer una bona desbrossa per facilitar l’accés a la zona de treball. En aquest tram la rasa 
va a profunditats molt variables, degut que el tram es farà amb pous de ressalt, 
tindrem rases de 4m de profunditats i zones on l’excavació serà de mig metre. 
 
El tram C es la zona mes llarga de treball però la més sencilla, camí rural amb molt 
poc trànsit de vehicles i persones, la profunditat de la rasa tambè es facilitarà la feina, 
degut que tenim una profunditat mitja de mig metre.. 
 
Ens tots tres trams, la terra, al ser de qualitat i al cumplir amb el control de qualitat, 
l’utilitzarem per tapar la rasa amb una bona compactació. La terra sobrant, es portarà 
el abocador descrit al annex 8 de pla i gestió de residus. 
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5.2. MATERIALS. 
 
En aquesta obra ens trobem amb materials bàsics com: 

- Tub corrugat PEAD de diàmetre 
interior 400mm per canalitzacions 
sense pressió de la casa Tuyper.   

 
  

 
 
 
 

- Anells de formigó de diàmetre 1m  
amb alçada variable de la casa ICA.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- Formigó HA-25 i HM-20. S’utilitzarà el formigó HA-25 en la zona de recrescut que 
s’utilitzarà a posteriori de vorera. El formigó HM-20 l’utilitzarem per tapar tub en les 
zones on aquest creui el carrer i suporti tràfic rodat. 
 

- Arena 0,5 per tapar tub. Utilitzarem arena fina, per evitar que amb la compactació es 
puguin formar punxades o deformacions al tub. 
 

5.3. Disponibilitat del terreny. 
 
Habilitarem dos zones de acopi de material i de maquinaria. Una zona en una 
de les parcel·les propietat de l’ajuntament en el camí rural, que s’utilitzarà quan 
estiguem treballant al sector C. I una segona zona, en terreny de l’hospital, 
quan estiguem treballant al sector A i B. 
 

5.4. Reposicions. 
 

Les úniques reposicions de material que es faran en obra, seran el mobiliaria 
urbà que molesti en la plaça d’accés a l’hospital. 
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6. SERVEIS AFECTATS. 
 

Els serveis afectats, com s’explica en l’annexa 6, i com podem veure en els 
plànols, ens trobarem, al sector A, amb xarxa de telefonia, xarxa d’abastament 
d’aigua de la companyia Sorea, i amb xarxa de Fecsa Endesa subterrània.  
Al sector B, ens trobarem amb Fecsa Endesa aérea, cosa que no ens afectarà 
per les nostres feines 
I al sector C, ens trobarem canalització d’aigua potable de la companyia Sorea, 
que no ens afectarà degut que va a profunditat de 2m. 
 

7. TERMINIS D’EXECUCIÓ DE LES OBRES. 
 

El termini per a l’execució de les obres és de 2 mesos, S’ha valorat les obres a 
realitzar i els elements a subministrar així com els possibles imprevistos. 
Per tal d’obtenir la justificació del termini d’execució de les obres, veure Annex 7, 
Pla d’Obres. 
 

8. CLASIFICACIÓ DEL CONTRATISTA. 
 

Per que el contractista pugui executar aquest tipus d’obra s’ha d’acreditar en 
alguna de les circumstancies següents: 
 
a) Haver executat obres específiques del subgrup durant el transcurs dels últims 
cinc anys.  
 
b) Haver executat, en el mateix període de temps que el apartat anterior, obres 
específiques d’altres subgrups amb major complexitat i amb major importància, 
de tal manera que el subgrup que tractem quedi com dependent d’algun d’aquest 
de major importància.  
 
c) Com, sense haver executat obres en els últims anys, es disposi de suficients 
mitjans financers, de personal experimentat i maquinaria o equips de especial 
aplicació al tipus d’obra a que es refereixi el grup. 
 

9. FORMULA DE REVISIÓ DE PREUS. 
 

El preu del contracte podrà ser revisat mensualment, aplicant el import de cada 
certificació de l’obra a les variacions percentuals (positives o negatives) que 
experimenti el ICCC. Aquestes variacions resultant de dividir l’índex 
corresponent al mes d’execució dels treballs relacionats amb les certificacions 
corresponents al mes en el qual l’adjudicatari va presentar la seva oferta, de 
conformitat amb la formula següent. 
 
[(In/I0)x100]-100 = percentatge de variació (positivo o negativa) 
In: Índex del mes en el que s’executen els treballs. 
I0: Índex del mes de presentació de la oferta. 
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10. SEGURETAT I SALUT. 
 

El projecte incorpora a l’Annex 6, Estudi de seguretat i salut, necessari per dur a 
bon fi l’execució de les obres i complir amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 
d’octubre. En aquest estudi s’especifiquen i descriuen les mesures de seguretat i 
salut que s’han de prendre en la realització de les obres, amb caràcter general i 
particular, així com una valoració de la Seguretat que puja a una quantitat de 
5.785,11 € (sense despeses generals, benefici industrial ni IVA). 
 
 
 

11. PRESSUPOST GENERAL DE L’OBRA. 
 

11.1. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 
 
Aplicant els preus unitaris, que figuren en el quadre de Preus, als amidaments 
resultants i tenint en compte les Partides Alçades, resulta el següent: 
216.982,38 € 
DOS-CENTS SETZE MIL NOU-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB 
TRENTA-VUIT CÈNTIMS. 
Al qual se li ha de sumar 1% de control de qualitat. 
2.169,82 € 
DOS MIL CENT SIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS 
CENTIMS. 
 
11.2. PRESSUPOST DE CONTRACTA 
 
Incrementat amb el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial 
dona un pressupost per a contracta: 
260.791,12 € 
DOS-CENT SIXANTA MIL SET-CENTS NORANTA-U EUROS AMB 
VINT-I-VUIT CÈNTIMS. 
 
Que amb el 21% d’IVA: 
54.766,14 €  
CINCUANTA-QUATRE MIL SET-CENTS SIXANTA-SIS AMB CATORZE 
CENTIMS. 
 
Suma un total de pressupost per contracte de: 
315.557,26 € 
TRES-CENTS QUINZE MIL CINC-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB 
VINT-I-SIS CÈNTIMS. 
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12. DOCUMENTS QUE INTERVENEN EN EL 
PROJECTE. 

 
 

 El projecte es compon de les parts següents: 
 

- Memòria descriptiva i annexos, document en el que es defineix la filosofia de 
funcionament de la instal·lació i es detallen els equips i sistemes projectats. 
Estudiarem els serveis afectats, càlculs hidràulics i mecànics, geotècnia del 
terreny, pla d’obres, pla de gestió de residus, justificació de preus i annex 
fotogràfic. 

 
- Plànols, on farem una ubicació de l’obra en plànol general, el seu 

emplaçament, la topografia, plantes, perfils i les detalls. 

 
- Plec de condicions, on destacarem les condicions internes entre propietat, 

direcció facultativa i contractista. I detallarem el plec de condicions tècniques. 

 
- Pressupost, on trobarem els amidaments, quadre de preus, pressupost i 

resum. 
 

 
 
 
 

Barcelona. Novembre 2012 
 
 

Autor del projecte. 
 
 

 
 
 

Carlos García Hernández 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex I. Descripció de la Topografia 
 

  



Com hem comentat anteriorment, l’obra, segons tipologia de l’entorn, es composa de 
tres zones: 
 
• Inici del col·lector al carrer vial d’accés a la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de 

Martorell. És la zona on es faran les tres connexions, el terreny es 
completament pla, pero la primera conexió ens marcarà la fonduraia de tot 
aquesta traçat, degut que la tenim en un punt baix a un metre per sota de 
l’entrada principal, on farem les altres dos connexions. Una vegada sortim al 
carrer d’urgències, ens trobem amb un carrer amb una pendent del 3%, 
pendent suficient que ens permetrà que la rasa sempre vagi a la mateixa 
fondària. 
 

 
 

• Tram intermedi amb gran desnivell i zona arbrada. Aquest tram ens dificultarà la 
gran pendent que existeix, un 50% de desnivell, a mes a mes, es una zona de 
difícil accés, degut a la gran vegetació que ens trobem 

 

 
 



• Tram final en camí asfaltat fins a connectar a un pou existent que es troba pròxim 
al Jardí de J. Anselm Clavé i a l’Avinguda Pau Clarís. És la zona mes 
tranquila, però la que més problemes ens pot donar amb la pendent del 
col·lector. És un terreny amb poc desnivell. 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex II. SSAA. Serveis Afectats 
 

  



Els serveis afectats a control seran: Fecsa Endesa, telefònica. Aigües, ono, gas 
natural. 
 
• En el tram A, zona d’entrada a l’hospital i carrer d’urgencies, ens trobem amb una 

canalització de Fecsa Endesa, que ens trobem a la sortida al carrer 
d’urgencies. Tambè en aquesta zona, en s trobem un creuament pel mig del 
vial de l’aigua de la compañia Sorea, i un altre creuament de Telefònica. 
Tots tres creuament, estan controlats y marcats amb els plànols detallats a 
continuació en el apartat de plànols. 
 

 
 

• En tram intermedi, tram B, ens trobem una xarxa aérea de Fecsa Endesa. Es l’únic 
servei afectat que ens trobem en aquest tram, i amb la sort que no ens la 
trobem soterrada. 

 

 
 



• Tram final, tram C, ens trobem un tub d’aigua potable de la companyia Sorea, 
aquest tub no ens afectarà, degut que el trobem a 2 metres de fondària i la 
nostra canalització la trobem a 1m de fondària en el punt mes desfavorable. 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexa III. NORMATIVA APLICABLE 
 

  



 
NORMATIVA APLICABLE 

 
• Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d’abastament d’aigua i 

creació d’una "Comissió permanent per a canonades d’abastament d’aigua i 
sanejament de poblacions". Ordre de 28 de juliol de 1974, del Ministeri 
d’Obres Públiques (BOE núm. 236 i 237, 02 i 03/10/1974) (CE - BOE núm. 
260, 30/10/1974) 

 
• Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de sanejament de 

poblacions. 
 Ordre de 15 de setembre de 1986, del Ministeri d’Obres Públiques i 

Urbanisme (BOE núm. 228, 23/09/1986) 
 
• Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes 

dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. 
 Decret 120/1992, de 28 d’abril, del Departament d’Indústria i Energia (DOGC 

núm. 1606, 12/06/1992) 
 Modificació. Decret 196/1992, de 4 d’agost (DOGC núm. 1649, 25/09/1992) 
 
• Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. 
 Ordre de 9 de març de 1971, del Ministeri de Treball (BOE núm. 64 i 65, 

16/03/1971).I modificacions posteriors. 
 
• Llei 31/1995, de 8 novembre de la Direcció de l’Estat (BOE núm. 269, 10/11/1995). 
 Modificada Llei 50/1998, de 30-12, de mesures fiscals, administratives i de 

l’ordre social (BOE núm. 313. 31-12-1998).  
 Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 
 Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, del Ministeri de Treball i Afers Socials 

(BOE núm. 97, 23/04/1997). 
 Modificat per: Reial Decret 2177/2004, 12-11-2004 (BOE núm. 274. 13-11-

2004) 
 S’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 

construcció. 
 Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, del Ministeri de la Presidència (BOE 

núm. 256, 25/10/1997). 
 Modificat pel Reial Decret 2177/2004 i el Reial Decret 604/2006. 
 Modificació del Reial Decret 39/1997, de 17-01-1997, pel que s’aprova el 

Reglament dels Serveis de Prevenció, i del Reial Decret 1627/1997, de 24-10-
1997, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en 
les obres de construcció. Reial Decret 604/2006, de 19-05-2006 (BOE núm. 
127, 29/05/2006) 

 Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors 
dels equips de treball. 

 Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, del Ministeri de la Presidència (BOE 
núm. 188, 07/08/1997). 

 Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, (BOE núm. 274, 13/11/2004) pel 
que modifica el RD 1215/1997, en matèria de treballs temporals en altura. 



 Reial Decret 614/2001 de 08-06 sobre disposicions mínimes per a la protecció 
de la salut i seguretat dels treballadors davant al risc elèctric. 

 Reial Decret 286/2006 de 27-03 sobre protecció de la salut y la seguretat dels 
treballadors contra el riscs derivat de l’exposició al soroll. ( BOE núm. 60, 
11/03/2006). 

 
• Normes UNE esmentades en les normatives i reglamentacions. 
 
• Normes Tecnològiques de l’Edificació, del Ministeri d’obres Públiques i Urbanisme, 

en el que no contradigui els reglaments o CTE. 
 

 
NORMATIVES CONSULTADES PER A EXECUCIÓ DE RASES 

• NTP 278 Rases: prevenció de despreniment de terres 
 
• NTE ADZ/1976 "Condicionament del terreny. Desmunts: Rases i pous " 
 
• UNE EN 1610:1997 Instal·lació i proves de connexions i xarxes de sanejament 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex IV. Geotècnia 
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Una part molt important en el projecte del col·lector, es saber amb  quin terreny treballem 
per saber com actuar, sobretot amb l’execució de la rasa. Cal, per tant, realitzar un estudi de 
quin tipus de sòl ens trobarem a la zona, fet que ens remetrà directament en els rendiments 
de les activitats d’excavació. Segons podem veure al següent plànol gràcies a les eines que 
ens proporciona l’Institut Cartogràfic de Catalunya des de la seva pàgina web (www.icc.cat), 
al nostre àmbit d’obres trobarem materials fàcilment excavables. 
 

 
Geologia del terreny  

Segons ens defineix la llegenda del propi ICC, el material sobre el que es troba el nostre 
àmbit d’obres, Qva1-3 és un material corresponent a “ventalls i plana al·luvial de la Riera de  
les Arenes. Plistocè”. Aquesta definició ens fa entendre que no trobarem materials costosos 
d’excavar. El qual ens permet, que les rases inferiors a 1.3m no siguin entibades ni amb 
ataulament, i quan superin aquestes alçades les haurem de tractar amb les proteccions 
col·lectives adequades.   
 

http://www.icc.cat/�


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex V. Càlculs 
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1. RASES 
 

 
Tipus de rases 

Les excavacions de rases es poden executar amb una inclinació de talús adequades a les 
característiques del terreny (figura a), o bé mitjançant apuntalaments (figura b). 
 
a) Corts sense apuntalament: talussos. 
 
Per profunditats inferiors a 1,30 m en terrenys coherents i sense sol·licitació de vials o 
fonamentacions, podran realitzar talls verticals sense entibar. 
 
En terrenys solts o que estiguin demanats s'ha de dur a terme una apuntalament adequada. 
 
Per profunditats majors el adequat ataulament de les parets d'excavació constitueix una de 
les mesures més eficaces davant del risc de despreniment de terres. 
 

 
Figura a: Angle β d’inclinació de talús 

 
b) Talls amb apuntalament 
 
Quan no sigui possible emprar talussos com a mesura de protecció contra el despreniment 
de terres en l'excavació de rases i faci falta realitzar aquestes mitjançant talls verticals de les 
seves parets s'hauran entibar aquestes en rases iguals o majors a 1,30 m de profunditat. 
Igual mesura s'haurà de prendre si no arriben aquesta profunditat en terrenys no consistents 
o si hi ha demanda de fonamentació pròxima o vial. 

http://www.construmatica.com/construpedia/Archivo:AthaManualTuberiasfoto59.jpg�
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Figura b: Rases mitjançant entibacions 

 

 
Característiques de rases 

El primer que haurem de tenir en compte a l'hora de realitzar la rasa, seran les 
característiques del terreny sobre el qual anem a realitzar la mateixa. Per a això ens 
ajudarem de l'Estudi Geotècnic, a partir del qual podrem determinar paràmetres 
característics del terreny com: la resistència a compressió simple (Ru), l'angle de talús 
natural, tipus de terreny, etc. 
 

 
Alçada màxima de rases 

En funció del tipus de terreny, de la resistència a compressió simple d'aquest ) i l'angle 
d'inclinació del talúsγ (Ru), del pes específic aparent d'aquest ( ), es pot determinar l'alçada 
màxima admissible en metres de rasesβ (lliures de sol·licitacions a partir de les taules 1 i 2. 

 
Angle d’inclinació de talús β ≤ 60º 

Taula 1: Determinació de l’alçada màxima admissible per a 
talussos lliures de solicitacions 

 
* Valors intermèdies s’interpolaran linealment 
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Si la profunditat de la rasa és superior a uns quatre o cinc metres, serà recomanable que es 
disposen en els talussos bermes de l'ordre d'un metre d'ample, que divideixin el desnivell 
existent entre el fons de la rasa i el terreny natural en parts aproximadament iguals, les quals 
tampoc han d'excedir profunditats superiors a quatre o cinc metres d'alçada. (Figura c) 
 

 
Figura c: Bermes intermèdies en rases profundes 

 
Angle d’inclinació de talús 60º < β ≤ 90º i sense entibar: 

Taula 2: Alçada màxima admissible H màx. en m* 
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* Valors intermèdies s’interpolaran linealment 
 

 

 
Figura d 

 
Com a mesura de seguretat en el treball contra el venteig "o petit despreniment s'empraran 
bermes esglaonades amb altiplans no menors de 0,65 mi contramesetas no majors de 1,30 
m (Figura d). 
 

 
Amplada mínima de rasa 

Un cop determinada la profunditat màxima de rasa i l'angle d'inclinació del talús, l'amplada 
mínima de rasa haurà de ser la gran dels valors trets de les taules 3 i 4. 
 

Taula 3: Amplada mínima de rasa en relació amb el diàmetre nominal DN 
 

DN 
Amplada mínima de rasa (OD + x) m 

Rasa entibada Rasa sense entibar 
β>60º β≤60º 

≤ 225 OD + 0,40 OD + 0,40 
> 225 a ≤ 350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40 
> 350 a ≤ 700 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40 
> 700 a ≤ 1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40 
> 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40 
En els valors de OD + x, el mínim espai de treball entre la canonada i la paret de la rasa, o 
l’apuntalament serà igual ax /  2. 
On: 
OD  és el diàmetre exterior, en metres i β és l'angle de la paret de la rasa sense apuntalar, i  
mesurat des de l’horitzontal. 

 



HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU DE MARTORELL -  INSTAL·LACIONS SANEJAMENT COL·LECTOR PRINCIPAL 

 

Taula 4: Amplada mínima de rasa en relació amb el diàmetre nominal DN 
 

Profunditat de la rasa 
(m) 

Amplada mínima de 
la rasa (m) 

≤ 1,00 No es prescriu 
> 1,00 a ≤ 1,75 0,80 
> 1,75 a ≤ 4,00 0,90 
> 4,00 1,00 

 
A l'hora de determinar l'amplada mínima de les rases, també haurem de tenir en compte els 
següents punts: 
 
• Si és necessari accedir a la instal·lació de les estructures enterrades des de l'exterior, per 

exemple amb registres, s'haurà de deixar un espai mínim de seguretat per treballar de 
0,50 m. 

 
• Quan dos o més canonades se situen en la mateixa rasa, s'ha de respectar un espai de 

treball horitzontal mínim entre canalitzacions de. Si no està especificat, aquest haurà de 
ser de 0,35 m per canonades amb DN ≤ 700 mm i de 0,5 per canonades amb DN > 700 
mm. 
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2. INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 
 
La instal·lació d’evacuació d’aigües l’edifici està formada pel sistema següent: Recollida 
general urbanització de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell. 
 
El sanejament es realitzarà recollint les aigües pluvials de tota la parcel·la i edifici, i les 
aigües fecals de l’edifici amb un sistema mixt a la sortida de la parcel·la.  
 
La xarxa d’evacuació general es preveu efectuar-la mixta, evacuant per gravetat 
pràcticament la totalitat de les aigües produïdes en l’edifici i el seu entorn. 
 
La xarxa de sanejament s’ha dimensionat tenint en compte els pendents d’evacuació de 
forma que la velocitat de l’aigua no sigui inferior a 0,3 m/ s (per evitar que es dipositin 
matèries en la canalització) i no superior a 6 m/ s (evitant sorolls i la capacitat erosiva o 
agressiva del fluid a altes velocitats). 
 
Al inici del col·lector, al trobar-se a poca profunditat i sent una zona de trànsit rodat degut 
a que es la zona de càrrega i descàrrega de l’Hospital, el col·lector anirà protegit amb una 
capa de formigonat que el cobrirà en tot el seu recorregut soterrat fins al final d’aquest 
vial. La gran avantatge d’aquesta proposta es la no afectació amb al funcionament del 
Hospital. 
 
En les zones de vials es col·locaran embornals prefabricats en formigó, compost per 
absorbidor de 400 mm de diàmetre amb reixeta de fosa i sortida sifònica de 200 mm 
connectats als pous de registre. 

 
 

En tram dels sector B, es on es realitzarà la instal·lació de pous de ressalt, amb 
profunditats variables segons es pot veure als plànols adjuntats. 
 

 
Pou de ressalt 
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Al final del col·lector, ens trobem amb una camí asfaltat que dóna accés a parcel·les de 
conreu i horts privats i que porta fins les proximitats de l’Avinguda Pau Clarís on 
realitzarem la connexió de la xarxa a executar amb el pou existent descrit amb anterioritat. 
El col·lector anirà protegit amb una capa de formigonat que el cobrirà en tot el seu 
recorregut. 
 
La xarxa de sanejament principal es realitzarà segons UNE-EN 13476 amb canonada 
polietilè (PEAD) de paret estructurada corrugada tipus B amb accessoris d’unió del mateix 
material mitjançant junta elàstica amb rigidesa anul·lar nominal SN8. Aquest material 
permet profunditats d’enterrament importants i sobrecàrregues de pes per tràfic rodat per 
la seva elevada resistència a l’aixafada i a les deformacions. El recorregut de la canonada 
es farà amb diàmetre interior de 400 mm, emprant diferents solucions de protecció de 
canonada en funció la zona a executar. 
 
Es col·locaran pous de registre, bàsicament amb l’objectiu de disposar de diferents punts 
d’accés i registre de la xarxa. Aquests pous poden ser de ressalt o lineals, segons la 
solució a adoptar en funció de la configuració del terreny. 
 
Els pous seran del tipus prefabricats i seran d’una profunditat variable en la trobada amb 
cada col·lector degut al pendent que porten aquests. Els pous seran del tipus prefabricats 
en polietilè. Els pous de registre seran de 1000 mm de diàmetre. Les tapes de registre 
seran de fosa estanques. 
 
 
El càlcul es realitza utilitzant el mètode indicat en el document HS5 del CTE. 
 
Per dimensionar els col·lectors de tipus mixt s’han de transformar les unitats de desguàs 
corresponents a les aigües residuals en superfícies equivalents de recollida d’aigües, i 
sumar les corresponents a les aigües pluvials. El diàmetre dels col·lectors s’obtenen en la 
taula 4.9 en funció del pendent i la superfície obtinguda. 
 
La transformació de les UD en superfície equivalent per a un règim pluviomètric de 100 
mm/ h s’efectua amb el criteri següent: 
 
a) per un número d’UD menor o igual que 250 la superfície equivalent és de 90 m2

b) per un número d’UD major que 250 la superfície equivalent és de 0,36 x nº  UD m
; 

2

 
. 

Si el règim pluviomètric és diferent, s’han de multiplicar els valors de les superfícies 
equivalents pel factor f de correcció. 
 
Nota: El DN d’un col·lector soterrat serà sempre ≥ 200 mm. 
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Els criteris de selecció de canonada es la que determina la quantitat de cabal màxim a 
evacuar. 
 
Evacuar sols les aigües produïdes per la Fundació Hospital Sant Joan de Deu. Sortida del 
col·lector amb diàmetre interior 400 mm. 
 

 Q càlculs (l/ s): 163,4 
 Q màxim (l/ s): 169 aprox. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexa VI. Estudi seguretat i salut 
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MEMÒRIA 

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
El present Estudi de Seguretat i Salut es redacta, tal com exigeix el Real Decreto 
1627/ 1997 de 24 de Octubre, i la Llei 31/ 1995, per tal d’establir les pautes d’actuació 
envers cada una de les activitats que tenen lloc durant les execucions de les obres.  
En base a l’obra en qüestió, el “Col·lector de la nova xarxa exterior de sanejament de 
l’Hospital Sant Joan de Deu de Martorlell” , es realitzarà l’estudi. Les actuacions més 
importants a tenir en compte a l’estudi seran: 

- MOVIMENTS DE TERRES 
- DRENATGE 

2. EMPLAÇAMENT 
L’àmbit d’obres es troba al municipi de Martorell, delimitat pels carrers Avinguda 
Mancomunitats Catalanes, al nord, i per l’avinguda Pau Claris al sud. El recorregut del 
col·lector té unes dimensions en planta d’aproximadament de 970 m.  

3. PLA DE CIRCULACIÓ A L’OBRA 
Per tal que s’estableixi una ordenació a l’àmbit pròxim a les obres, s’haurà de senyalitzar 
tant com sigui necessari per a evitar qualsevol situació de risc. Per exemple: 
 
Itineraris d’accés del personal quedarà convenientment senyalitzat. 
Es preveu un accés rodat a l’obra. Serà convenientment senyalitzat amb plaques l’entrada i 
la sortida de camions, el seu recorregut amb cinta de balissament i alertar al personal de la 
presencia de vehicles. 
Zones de dipòsit de materials, netes i ordenades. 
Procediment de subministrament de materials de l’obra mitjançant camions grua 
d’autocarga. 
L’evacuació de runes es farà amb contenidor o amb camió i es senyalitzaran els 
recorreguts tant de la maquinària com dels operaris. 
Quedarà convenientment senyalitzat el pas de vianats aliens als voltants de l’obra i dels 
riscos que això comporta. 

4. PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DEL ESTUDI 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest Estudi de 
Seguretat i Salut, excloses Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 5786.11 € (cinc 
mil set-cents vuitanta-sis euros amb once cèntims). 

5. TERMINI D’EXECUCIÓ 
El termini mínim estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 2 mesos. 
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6. PERSONAL D’OBRA 
Es calcula que, en mitja, hi hauran 5 treballadors actuant a l’obra, encara que, en punta, es 
preveuen fins a 8 persones. Per tal de poder controlar el personal de l’obra es faran servir 
diferents protocols en els quals es detallin les habilitats dels operaris, la seva formació i 
habilitació per a l’ús dels diferents mitjans auxiliars i maquinaries, les entrades a l’obra 
del personal (control diari), i l’entrada dels equips de protecció individual (E.P.I.) 
necessaris. 

7. IMPLANTACIÓ EN OBRA 

Instal·lacions d’obra 
Distingirem la implantació en obra en dos tipus, el primer, quan estiguem treballant al 
sector A i B, que durarà la meitat de l’obra, i un segon, quan estiguem treballant al sector 
C. 
A l’inici del sector b, sector amb gran desnivell, hi ha una zona plana propietat de 
l’hospital, que podem destinar com a zona per implantar la caseta d’oficina, vestuari, i 
menjador dels treballadors.  I, al final dels sector C, trobem zona, propietat de 
l’ajuntament,  d’acopi de material e implantació de casetes. 
Veiem doncs la implantació en obra als següents plànols. 
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Durant tota l’obra se senyalitzarà adequadament totes les intervencions que provoquin 
una modificació a la normal circulació de les vies, així com també es dotarà de cartells 
informatius al voltant de la zona d’obres. 

 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del R.D. 1627/ 97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
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•  Lavabos 
Com a mínim un per a cada 10 persones. Per tant, en aquest cas es dotarà amb un servei 
sanitari mòbil de suport.  
 

•  Local de dutxes 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 
x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant. 

•  Vestuaris 
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 

•  Menjador 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul s’haurà de considerar entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. 
Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 
aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 
microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a 
dipositar les escombraries. 

•  Local d'assistència a accidentats 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, 
el local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat 
a l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar 
dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes 
sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, 
esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada 
per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, 
termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o 
portàtil, custodiada per l’encarregat. 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/ 95. 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera 
immediata el material utilitzat o caducat. 

Zones d'apilament. 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
“mínims-màxims” , segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de 
materials i/ o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 



HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU DE MARTORELL -  INSTAL·LACIONS SANEJAMENT COL·LECTOR PRINCIPAL 

 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels 
treballs. 
Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant 
les maniobres. 

 

8. TANCAMENTS D’OBRA 

Les actuacions que s’efectuïn fora del recinte d’obra es permetrà, en tot moment, el pas 
dels vianants a través de les voreres. En tot cas, es disposarà planxes d’acer i tanques de 
seguretat per a permetre el pas de tots els vianants. 

1) Accessibilitat de veïns i vianants 

Per qüestions de seguretat i salut de l’obra es designarà un Recurs preventiu que no farà 
tasques de producció i s’encarregarà entre d’altres tasques de seguretat del manteniment 
de tot el tancament de les obres. Aquest recurs dependrà directament del responsable de 
seguretat i salut de l’obra. Cada dues hores haurà de fer una volta de reconeixement per 
els diferents perímetres de l’obra que hi pugui haver per comprovar que els tancaments 
són correctes i que totes les mesures preventives estiguin col·locades correctament i 
esmenar qualsevol deficiència que pugui haver passat. En cas que requereixi de nous 
materials ó més ajuda ho notificarà a l’encarregat de les obres que s’encarregarà 
d’aconseguir els materials necessaris el més aviat possible o de designar-li un ajudant per 
fer les tasques puntuals necessàries que facin falta. 

2) Designació d’un Recurs preventiu. 

Per criteris d’ordre i neteja a l’obra, existirà una 
homogeneïtat en tots els tancaments d’obra, 
incloses totes les senyals sobre el tancament i el 
abalisament que es pugui menester. El 
tancament previst serà igual que l’existent de 
tipus Rivisa de 2.00 metres d’alçada en acabat 
galvanitzat. S’adjunta una imatge del tipus de 
tancament que es té previst per aquestes obres . 

3) Homogeneïtat de tancaments 

En cas que sigui necessari es disposarà 
d’enllumenat per a les obres durant el procés 
constructiu. Donat que l’enllumenat actual de l’entrada de l’hospital i del carrer 
d’urgencies pot ésser deficient per a l’execució de determinades actuacions de l’obra, cal 
tenir en compte aquest aspecte per a que en cas que fos necessari estés contemplat.  

4) Enllumenat provisional 
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Es garantirà el manteniment dels accessos a les immediacions per vianants en general i 
rampes per vehicles de persones amb mobilitat reduïda, tant per a poder circular per la 
vorera com als diferents comerços i institucions de les immediacions de les obres i que es 
puguin veure entorpides per les mateixes. 

5) PMRs 

 

9. MESURES PREVENTIVES 
De la mateixa manera que alguns riscos apareixen en totes les fases de l'obra, es poden 
enunciar normes que s'han de complir en tot moment i per cadascuna de les persones que 
intervenen en el procés constructiu: 
En relació amb tercers: 
- Tancament de l'obra i vigilància permanent que els elements limitadors d'accés públic a 
l'obra romanguin tancats. 
- Senyalització: 

- En els accessos, indicant zona d'obra, limitacions de velocitat, etc. 
- Independentment, senyals de 

"PROHIBIDA L'ENTRADA A TOTA PERSONA ALIENA A L'OBRA". 
- Cartells informatius dins de l'obra. 
- Senyals normalitzades de seguretat en diferents punts de la mateixa: 

  - De prohibició 
  - D'obligació 
  - D'advertència 

i, en tot cas: 
“ÚS OBLIGATORI DEL CASC". 

L'objectiu fonamental de la política preventiva ha de ser el desenvolupament d’unes 
condicions de treball adequades. Definir el camí pel qual es pretén avançar és element 
imprescindible perquè tothom pugui integrar-se i, al seu torn, poder disposar d'un 
mecanisme d'autocontrol és necessari per assolir els objectius estratègics plantejats. 
En la declaració de la política preventiva hauria de partir dels següents principis (article 15 
de la Llei de prevenció de riscos laborals), si bé l'empresa hauria d'introduir aquells més 
representatius que s'identifiquen amb els valors que persegueix: 

Evitar els riscos 

Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

Combatre els riscos a l'origen 

Adaptar el treball a la persona 

Tenir en compte l'evolució dels treballs 

Substituir el perillós pel que comporti poc o cap risc 

Planificar la prevenció 
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Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual 

Donar les degudes instruccions als treballadors 
Perquè la política implantada tingui els seus fruits, caldrà que la Direcció es comprometi 
activament, per a això haurà de realitzar accions concretes com les que a continuació 
s'apunten, a més de revisar periòdicament els elements del mateix sistema: 

Visitar habitualment els llocs de treball per comunicar-se i comprovar la inexistència 
de deficiències que es puguin resoldre. 

Promoure i participar en reunions periòdiques per tractar temes de seguretat i salut en 
el treball de forma específica o introduir-los de forma habitual en l'ordre del dia. 

Observar com els treballadors desenvolupen tasques que puguin resultar crítiques per 
les seves conseqüències, per establir un diàleg que faciliti el millorar la manera de 
fer les coses. 

Interessar-se per conèixer les causes dels accidents laborals esdevinguts i com han es-
tat eliminades. Fer que la gent se senti estimada després de l'accident, especial-
ment quan es troba en procés de recuperació. 

Promoure campanyes periòdiques per mantenir viu l'interès per la prevenció i al seu 
torn centrar esforços col·lectius sobre aspectes concrets de la planificació. 

Donar exemple en totes les seves actuacions, per exemple, utilitzant els EPI quan s'ac-
cedeixi a àmbits de treball en que siguin obligatoris i respectar sempre les normes 
de prevenció existents. 

Assumir un lideratge participatiu posant especial atenció en les opinions dels mem-
bres de l'organització per generar la confiança necessària. 

9.1. MITJANS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVES 
S'utilitzen d'una forma prioritària, per tal de tenir cura de la seguretat de qualsevol 
persona que romangui a la obra, així com per causar el menor nombre de molèsties 
possibles a l'operari. 
En qualsevol cas sempre comptarem amb: 

- Extintors. 
- Protecció contra el risc elèctric. 
- Telèfon 

Incloem en aquest grup els senyals: 
- De prohibició. 
- De obligació. 
- De advertència. 
- Salvament o socors 
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9.2. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
En cap cas substituiran a cap dels elements utilitzats com a mitjà de protecció col · lectiva. 
I sempre s'ha d'utilitzar: 

- Casc homologat de protecció. 
- Granota de treball, cotó 100x100, amb mànigues i cames perfectament ajustades. 

Protecció del cap 
Aquests equips són: 

- Cascs homologats de protecció contra xocs i impactes. 
- Peces de protecció per al cap (gorres, gorres, barrets, etc.). 
- Cascos homologats per a usos especials (foc, productes químics).  
- Cascs homologats de mineria amb protecció auditiva i bateria. 

Protecció de la cara 
Aquests equips són: 

- Yelmo soldador. 
- Pantalles facials. 
- Pantalla de seguretat contra les radiacions de soldadura elèctrica, 
oxiacetilènica i oxitall. 

Protecció de les oïdes 
Quan el nivell de soroll sobrepassa els 80 decibels, que estableix l'Ordenança com 
a límit, s'utilitzaran elements de protecció auditiva. 
Aquests equips són: 

- Protectors auditius tipus "taps". 
- Protectors auditius sol ús o reutilitzables. 
- Protectors auditius tipus "orelleres", amb arnès de cap, sota la barbeta o 
el clatell. 
- Cascos antisoroll. 
- Protectors auditius acoblables als cascos de protecció per a la indústria. 
- Protectors auditius dependents del nivell. 
- Protectors auditius amb aparells d'intercomunicació. 

Protecció de la vista 
Els mitjans de protecció ocular sol · licitats es determinaran en funció del risc 
específic a què hagin de ser sotmesos. 
Assenyalarem, entre altres, els següents perills: 

- Xoc o impacte de partícules o cossos sòlids. 
- L'acció de pols i fums. 
- La projecció o esquitxades de líquids. 
- Radiacions perilloses i enlluernaments. 

Aquests equips són: 
- Ulleres de muntura "universal". 
- Ulleres de muntura "integral" (uni o biocular). 

- Ulleres de muntura "cassoletes". 
Protecció de l'aparell respiratori 
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En general, en aquests treballs comptem amb bona ventilació i no solen utilitzar 
substàncies nocives, de manera que l'únic a combatre serà la pols. 
Per això es procedirà a regar els talls, així com que el personal utilitzi adaptadors 
facials, tipus mascaretes, dotats amb filtres mecànics amb capacitat mínima de 
retenció del 95%. 
En el cas dels treballs de paleta, paviments, xapats i enrajolats i fusteria de fusta, 
per la pols produït en el tall dels materials també hem d'extremar les precaucions, 
en primer lloc, humitejar les peces. 
Aquests equips són: 

- Filtre mecànic per partícules (molestes, nocives, tòxiques o radioactives). 
- Filtre químic per mascareta contra gasos i vapors. 
- Filtre mixt. 
- Equips aïllants d'aire lliure. 
- Equips aïllants amb subministrament d'aire. 
- Equips respiratoris amb casc o pantalla per a soldadura. 
- Equips respiratoris amb màscara amovible per a soldadura. 
- Mascareta contra les partícules, amb filtre mecànic recanviable. 
- Mascareta de paper filtrant contra la pols. 
- Equip de submarinisme. 

Protecció de les extremitats inferiors 
El calçat a utilitzar serà el normal. 
Quan es treballa en terres humides i en posades en obra i estès de formigó, 
s'empraran botes de goma vulcanitzades de mitja canya, tipus pouaire, amb sola 
antilliscant. 
Per als treballs en què hi hagi possibilitat de perforació s'utilitzarà bota amb 
plantilla especial anticlaus. 
En els casos de treballs amb corrents elèctrics botes aïllants d'electricitat. 
Equips principals: 

- Calçat de seguretat. 
- Calçat de protecció. 
- Calçat de treball. 
- Calçat i cobreix calçat de protecció contra la calor. 
- Calçat i cobreix calçat de protecció contra el fred. 
- Calçat contra l'electricitat. 
- Calçat de protecció contra les motoserres. 
- Protectors amovibles de l'empenya. 
- Polaines. 
- Soles amovibles (antitèrmiques, antiperforació o antitranspiració). 
- Genolleres. 
- Bota de goma o material plàstic sintètic-impermeables. 
- Botes de loneta reforçada i serratge amb sola contra les esllavissades de 
goma o PVC. 

Protecció de les extremitats superiors 
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En aquest tipus de treball la part de l'extremitat més exposada a patir 
deteriorament són les mans. 
Per això contra les lesions que pot produir el ciment s'utilitzen guants de goma o 
neoprè. 
Per a les contusions o ratlles que s'ocasionen en descàrregues i moviments de 
materials, així com la col·locació del ferro, s'empraran guants de cuir o manyoples 
específiques a la feina a executar. 
Pels treballs amb electricitat, a més de les recomanacions de caràcter general, els 
operaris disposaran de guants aïllants de l'electricitat. 

- Guants contra les agressions mecàniques (perforacions, talls, vibracions). 
- Guants contra les agressions químiques. 
- Guants contra les agressions d'origen elèctric. 
- Guants contra les agressions d'origen tèrmic. 
- Guants de cuir flor i loneta. 
- Guants de goma o de material plàstic sintètic. 
- Guants de loneta de cotó impermeabilitzats amb material plàstic sintètic. 
- Maneguins de cuir flor. 
- Maneguins impermeables. 
- Manyoples de cuir flor. 
- Canelleres contra les vibracions. 
- Didals reforçats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals. 

Protecció del tronc 
- Armilles, jaquetes i davantals de protecció contra les agressions mecàniques 
(perforacions, talls, 
projeccions de metalls en fusió). 
- Armilles, jaquetes i davantals de protecció contra les agressions químiques. 
- Armilles de salvament. 
- Armilles salvavides. 
- Davantals de protecció contra els raigs X. 
- Faixa contra les vibracions. 
- Faixa de protecció contra els sobre-esforços. 
- Davantals impermeables de material plàstic sintètic. 

Protecció total del cos 
- Roba de protecció. 
- Roba de protecció contra les agressions mecàniques (perforacions, talls). 
- Roba de protecció contra les agressions químiques. 
- Roba de protecció contra les projeccions de metalls en fusió i les radiacciones 
infraroges. 
- Roba de protecció contra fonts de calor intensa o estrès tèrmic. 
- Roba de protecció contra baixes temperatures. 
- Roba de protecció contra contaminació radioactiva. 
- Roba antipols. 
- Roba antigàs. 
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- Roba de treball; granotes o bussos de cotó. 
- Vestit impermeable a base de jaquetes curtes i pantalons de material plàstic. 
- Guants de senyalització (retroreflectants, fluorescents). 
- Armilles reflectants. 
- Accessoris (braçalets, guants) de senyalització (retroreflectants, fluorescents). 

Cinturons (treballs en altura) 
En tots els treballs d'alçada amb perill de caiguda al no poder utilitzar proteccions 
col·lectives, és obligatori l'ús del cinturó de seguretat. 
Duran corda d'amarratge o corda salvavides de fibra natural o artificial, tipus niló i 
similar, amb mosquetó de seguretat, sent la seva longitud tal que no permeti una 
caiguda a un pla inferior superior al, 50 m. de distància. 

- Equips de protecció contra les caigudes en alçada. 
- Cinturó de seguretat de suspensió. 
- Cinturons de seguretat contra les caigudes. 
- Cinturons de seguretat de subjecció. 
- Lliscants paracaigudes per cinturons de seguretat. 
- Dispositius anticaigudes amb amortidor. 
- Arnesos. 
- Cinturons portaeines. 

 

10. ANÀLISI DE RISCOS 
L’avaluació dels riscos es realitza segons cada tall, doncs cadascun implica unes 
activitats, personal i maquinària diferents, que dona lloc a diferents riscos. Així doncs, 
l’anàlisi del perill vindrà donat per la fase d’obra en què ens trobem: 
 
MOVIMENT DE TERRES 
Riscos: 

- Caigudes a diferent alçada 
- Caigudes al mateix nivell 
- Aixafaments 
- Cops i talls 
- Inhalació de pols 
- Atropellaments 
- Projecció de terres 
- Afectació instal·lacions de serveis: Aigua, Gas, Electricitat, ... 

Normes bàsiques de seguretat: 
- La maniobra de la maquinària estarà dirigida per una persona diferent al 
conductor. 
- Es complirà la prohibició de presència del personal en la proximitat de les 
màquines durant el seu treball. 
- La sortida al carrer de camions serà avisada per personal diferent al conductor. 
- Correcte manteniment de la maquinària. 
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- Correcta disposició de la càrrega de terres en el camió. 
- Senyalització de zones de treball 
- Passos per a vianants per zones segures 
- Maquinaria amb avisadors acústics de marxa enrera 
- Tapat de camions amb lona 
- Treballs sota supervisió de persona responsable 

Proteccions personals i col·lectives: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir, cota de malla, etc. 
- Botes de seguretat amb plantilla d'acer i puntera reforçada. 
- Roba de treball en perfecte estat de conservació. 
- Ulleres de seguretat antipartícules i anti-pols. 
- Cinturó de seguretat de subjecció o de suspensió. 
- Mascaretes individuals contra la pols i /  o equip autònom 
- No apilar materials a la zona de trànsit, retirada de la runa que impedeixi el pas. 
- Senyalització i ordenació del trànsit de màquines de manera visible i senzilla. 
- Formació i conservació d'una banqueta, a la vora de la rampa, per per-xoc de 
vehicles. 

 
XARXES DE SERVEIS 
Riscos: 

- Caigudes a diferent alçada 
- Caigudes al mateix nivell 
- Aixafaments 
- Cops i talls 
- Inhalació de pols i gasos tòxics 
- Atropellaments 
- Esfondraments, inundacions i projecció de terres 
- Afectació instal·lacions de serveis: Aigua, Gas, Electricitat... 

Normes bàsiques de seguretat: 
- Senyalització de zona de treball 
- Baranes en perímetre d’excavacions 
- Escales auxiliars adequades 
- Passarel·les per a rases 
- Limitació pas de maquinària a la zona de rases 

Proteccions personals i col·lectives: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir, cota de malla, etc. 
- Botes de seguretat amb plantilla d'acer i puntera reforçada. 
- Roba de treball en perfecte estat de conservació. 
- Ulleres de seguretat antipartícules i anti-pols. 
- Cinturó de seguretat de subjecció o de suspensió. 
- Mascaretes individuals contra la pols i /  o equip autònom 
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11. ANÀLISI DE RISCOS CATASTRÒFICS. 
De manera genèrica el possible risc catastròfic és l'incendi. 
Com a mesures preventives s'han de prendre: 

•  Revisions de la instal·lació elèctrica. 
•  Delimitar zones per a productes inflamables i senyalitzar. 
•  Prohibit fer foc en l'obra de forma incontrolada. 
•  Disposar d'extintors polivalents. 
 

12. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

12.1. Riscos de danys a tercers 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents: 

− Caiguda al mateix nivell. 

− Atropellaments. 

− Col·lisions amb obstacles. 

12.2. Mesures de protecció a tercers 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 

1.  Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 
separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

2.  Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 
s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de 
ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. 
Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en 
voladís de material resistent. 

3.  Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del 
passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, 
amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran 
llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de 
perill. 

4.  En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un 
Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
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13. MEDIAMBIENT LABORAL 

13.1. Il·luminació 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran 
de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la 
utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota 
rasant. 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats 
amb la construcció, seran els següents: 

25-50 lux: En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús 
ocasional - habitual. 

100 lux:  Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, 
tals com la manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de 
materials o l’amassat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes 
exigències visuals. 

100 lux:  Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales 
de màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris 
i banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux:  Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs 
en màquines, fratasat de paviments i tancament mecànic. 
Moderades exigències visuals. 

300 lux: Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina 
en general. 

500 lux: Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències visuals. 

1000 lux:  En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota 
condicions de constant contrast, durant llargs períodes de temps, 
tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o 
màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències 
visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de 
prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de 
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prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, 
formatives i informatives. 

13.2. Soroll 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la 
construcció: 

Compressor ..................................................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) .......... 82 dB 
Formigonera petita < 500 lts. .............................. 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. ............................ 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................. 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) ......................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .......................................... 60-75 dB 
Camions i dúmpers ............................................ 80 dB 
Excavadora ...................................................... 95 dB 
Grua autoportant .............................................. 90 dB 
Martell perforador ............................................ 110 dB 
Mototrailla ...................................................... 105 dB 
Tractor d’erugues ............................................. 100 dB 
Pala carregadora d’erugues ............................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics ....................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte ............................. 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil ............................. 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta ....................... 105 dB 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i 
Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre 
d’eficàcia: 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives 

13.3. Pols 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents 
afeccions: 

Rinitis 
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Asma bronquial 

Bronquitis destructiva 

Bronquitis crònica 

Efisemes pulmonars 

Neumoconiosis 

Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració 
i el temps d’exposició. 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que 
és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la pneumoconiosis. El 
problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla 
específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat 
i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice 
en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 

 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, 
les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb 
l’aire respirat, sense haver-ne fixat en els pulmons. 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els 
següents: 

Escombrat i neteja de locals 

Manutenció de runes 

Demolicions 

Treballs de perforació 

Manipulació de ciment 

Raig de sorra 
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Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

Esmerilat de materials 

Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de 

Soldadura 

Plantes de matxuqueix i classificació 

Moviments de terres 

Circulació de vehicles 

Polit de paraments 

Plantes asfàltiques 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra 
la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 

ACTIVITAT 
 MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Rega t previ 
Demolicions Rega t previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors 
o injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials ceràmics o lítics Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i soldadura 
elèctrica Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes asfàltiques Aspiració localitzada 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de 
prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de 
prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, 
formatives i informatives. 

13.4. Ordre i neteja 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment 
pel que fa a: 
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1er.-  Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients  plataformes de transport de 

materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4rt.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 

utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.-  Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 

matèria. Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de 

suport provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.-  Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 

directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al 
manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es 
poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

14. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, 
s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del 
conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es 
realitza” . 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i 
més accessible. 

Lliurar el material, no tirar-lo. 

Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 
estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 
empenya i turmells. 

En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 
mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus 
de material. 

En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part poste-
rior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
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Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes 
de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no 
es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de 
Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

Automatització i mecanització dels processos. 

Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

Utilització d’ajudes mecàniques. 

Reducció o redisseny de la càrrega. 

Actuació sobre l‘organització del treball. 

Millora de l’entorn de treball. 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

Ús correcte dels equips de protecció individual. 

Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

1er.-  El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional 
a l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

Els principis bàsics de la manutenció de materials 

2on.- Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de 
treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar 
amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre 
sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4rt.- Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material 
manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del 
material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de 
partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, 
contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els 
materials, si això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions 
de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables 
per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels 
materials a manipular. 
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Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació 
bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4rt.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.-  Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible 

del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons 

els següents criteris preventius: 
a) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de 
l’espatlla. 
b) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre 
de gravetat de la càrrega. 
c) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
d) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb 
l’extrem davanter aixecat. 

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar 
arestes afilades. 

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 
Kg per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de 
descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de 
manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 
15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un 
objecte entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser 
qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 

 

15. CONCLUSIONS 
Com es va indicar l'inici d'aquest document, es pretén que l'obra es faci sense incidents 
perjudicials des del punt de vista de la salut, tant per als operaris que intervenen 
directament com per a tercers que poguessin aparèixer en un moment determinat del 
procés constructiu, pel que tots han d'actuar amb la millor voluntat perquè això passi. 
El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant aquest Estudi 
als seus mitjans i mètodes d'execució. 
Aquest Pla amb el corresponen informe del coordinador de seguretat i salut durant 
l’execució de l’obra, haurà de ser aprovat per l’Administració adjudicatària de l’obra. 
Quan no calgui la designació de coordinador, les funcions seran assumides per la Direcció 
Facultativa. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amidaments 
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PRESSUPOST  SEG.01OBRA 01
PROTECCIONS INDIVUDUALSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat
segons UNE-EN 812

1 H1411115

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

2 H1422120

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

3 H1433115

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 4054 H1441201

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural, amb quatre punts de fixació de la cinta elàstica i
vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

5 H1442012

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres contra pols, vapors, fums i partícules tòxiques en
ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE

6 H144A103

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 120837 H144E406

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

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

8 H1451110

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense suport i folrat de cotó, amb maniguets fins
a mig avantbraç

9 H1454420

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

10 H1459630

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Euro
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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

11 H1461110

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

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

12 H1462241

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

13 H146J364

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant14 H146P470

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Faixa de protecció dorslumbar15 H147N000

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 47116 H1485800

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340

17 H1487460

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

PRESSUPOST  SEG.01OBRA 01
PROTECCIONS COL·LECTIVESCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs1 H151AJ01

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs2 HBB11111

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Senyal manual per a senyalista3 HBB20005

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el
desmuntatge inclòs

4 HBBA1511

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Euro
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u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

5 HBBAC005

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat
major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

6 HBBAF004

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs7 HBC19081

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs8 HBC1GFJ1

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs9 HBC1KJ00

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor
de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

10 H6AA2111

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

PRESSUPOST  SEG.01OBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

1 HQU15214

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

2 HQU1A204

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

3 HQU1H234

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions4 HQUZM000

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball5 HQUA2100

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

6 HQUA3100

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs

7 HM31161J

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones8 H16F1003

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra9 H16F1004

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€11,77uH1411115 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires
reflectants, homologat segons UNE-EN 812

P- 1

(ONZE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

€9,65uH1422120 Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el
ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 2

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

€15,10uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

P- 3

(QUINZE EUROS AMB DEU CENTIMS)

€0,71uH1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405P- 4
(ZERO EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

€15,08uH1442012 Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural, amb quatre punts de
fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

P- 5

(QUINZE EUROS AMB VUIT CENTIMS)

€7,15uH144A103 Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres contra pols, vapors, fums
i partícules tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE

P- 6

(SET EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

€2,76uH144E406 Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083P- 7
(DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

€1,40uH1451110 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- 8

(UN EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

€6,95uH1454420 Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense suport i folrat de
cotó, amb maniguets fins a mig avantbraç

P- 9

(SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

€6,69uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

P- 10

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

€5,58uH1461110 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- 11

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

€20,60uH1462241 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- 12

(VINT EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

€2,41uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

P- 13

(DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

€7,55uH146P470 Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapantP- 14
(SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

€22,64uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 15
(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

€18,17uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN
471

P- 16

(DIVUIT EUROS AMB DISSET CENTIMS)
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€5,54uH1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

P- 17

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

€13,05m2H151AJ01 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el
desmuntatge inclòs

P- 18

(TRETZE EUROS AMB CINC CENTIMS)

€144,05uH16F1003 Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 19
(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CENTIMS)

€20,07hH16F1004 Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 20
(VINT EUROS AMB SET CENTIMS)

€2,86mH6AA2111 Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i
3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs

P- 21

(DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

€53,25uHBB11111 Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 22

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

€12,07uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 23
(DOTZE EUROS AMB SET CENTIMS)

€21,74uHBBA1511 Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

P- 24

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

€28,11uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 25

(VINT-I-VUIT EUROS AMB ONZE CENTIMS)

€43,15uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 26

(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

€1,54mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 27
(UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

€41,21uHBC1GFJ1 Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

P- 28

(QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

€6,56mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòsP- 29
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

€44,24uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

P- 30

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

€878,65uHQU15214 Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 31

(VUIT-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
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€706,11uHQU1A204 Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 32

(SET-CENTS SIS EUROS AMB ONZE CENTIMS)

€768,49uHQU1H234 Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 33

(SET-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

€116,25uHQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

P- 34

(CENT SETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

€77,49uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 35

(SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

€20,07hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacionsP- 36
(VINT EUROS AMB SET CENTIMS)
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uH1411115 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812

P- 1  €11,77

B1411115 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812

€11,77000

Altres conceptes 0,00 €

uH1422120 Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a
ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 2  €9,65

B1422120 Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a
ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

€9,65000

Altres conceptes 0,00 €

uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

P- 3  €15,10

B1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

€15,10000

Altres conceptes 0,00 €

uH1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons
UNE-EN 405

P- 4  €0,71

B1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons
UNE-EN 405

€0,71000

Altres conceptes 0,00 €

uH1442012 Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural, amb
quatre punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat
segons CE

P- 5  €15,08

B1442012 Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural, amb
quatre punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat
segons CE

€15,08000

Altres conceptes 0,00 €

uH144A103 Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres
contra pols, vapors, fums i partícules tòxiques en ambient amb un mínim del
16% d'oxigen, homologada segons CE

P- 6  €7,15

B144A103 Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres
contra pols, vapors, fums i partícules tòxiques en ambient amb un mínim del
16% d'oxigen, homologada segons CE

€7,15000

Altres conceptes 0,00 €

uH144E406 Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i
UNE-EN 12083

P- 7  €2,76

B144E406 Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i
UNE-EN 12083

€2,76000

Altres conceptes 0,00 €

uH1451110 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- 8  €1,40

B1451110 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

€1,40000

Altres conceptes 0,00 €

uH1454420 Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè
sense suport i folrat de cotó, amb maniguets fins a mig avantbraç

P- 9  €6,95

B1454420 Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè
sense suport i folrat de cotó amb maniguets fins a mig avantbraç

€6,95000
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Altres conceptes 0,00 €

uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407
i UNE-EN 420

P- 10  €6,69

B1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420

€6,69000

Altres conceptes 0,00 €

uH1461110 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- 11  €5,58

B1461110 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

€5,58000

Altres conceptes 0,00 €

uH1462241 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- 12  €20,60

B1462241 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

€20,60000

Altres conceptes 0,00 €

uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

P- 13  €2,41

B146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

€2,41000

Altres conceptes 0,00 €

uH146P470 Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil
arrapant

P- 14  €7,55

B146P470 Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil
arrapant

€7,55000

Altres conceptes 0,00 €

uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 15  €22,64

B147N000 Faixa de protecció dorslumbar €22,64000
Altres conceptes 0,00 €

uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

P- 16  €18,17

B1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

€18,17000

Altres conceptes 0,00 €

uH1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de
PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

P- 17  €5,54

B1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de
PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

€5,54000

Altres conceptes 0,00 €

m2H151AJ01 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres,
amb fusta i amb el desmuntatge inclòs

P- 18  €13,05

B1Z0A100 Clau acer, per a seguretat i salut €0,11581
B1Z0D230 Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut €1,51200
B1Z0D300 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut €0,40240
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Altres conceptes 11,02 €

uH16F1003 Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 19  €144,05

Altres conceptes 144,05 €

hH16F1004 Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 20  €20,07

Altres conceptes 20,07 €

mH6AA2111 Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de
90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

P- 21  €2,86

B1Z6211A Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada
de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de
40 mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos,
per a seguretat i salut

€0,80000

B1Z6AF0A Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20
usos, per a seguretat i salut

€0,04500

Altres conceptes 2,02 €

uHBB11111 Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 22  €53,25

BBL11102 Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

€33,18000

Altres conceptes 20,07 €

uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 23  €12,07

BBB2A001 Senyal manual per a senyalista €12,07000
Altres conceptes 0,00 €

uHBBA1511 Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada,
de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

P- 24  €21,74

B1Z09000 Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut €0,13200
BBBA1500 Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa

serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i salut
€18,60000

Altres conceptes 3,01 €

uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 25  €28,11

BBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, per a seguretat i
salut

€8,04000

Altres conceptes 20,07 €

uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 26  €43,15

BBBAD004 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'advertència, amb el text en negre sobre fons groc, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m, per a
seguretat i salut

€13,31000

BBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista
fins 12 m, per a seguretat i salut

€9,77000

Altres conceptes 20,07 €

mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 27  €1,54
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B1Z0B700 Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a

seguretat i salut
€0,07200

BBC19000 Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut €0,16000
Altres conceptes 1,31 €

uHBC1GFJ1 Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de
12 V i amb el desmuntatge inclòs

P- 28  €41,21

BBC1GFJ2 Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de
12 V, per a 2 usos, per a seguretat i salut

€38,20000

Altres conceptes 3,01 €

mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs

P- 29  €6,56

BBC1KJ04 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per
a seguretat i salut

€5,36000

Altres conceptes 1,20 €

uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

P- 30  €44,24

B1ZM1000 Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut €0,30000
BM311611 Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a

seguretat i salut
€34,83000

Altres conceptes 9,11 €

uHQU15214 Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació
de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 31  €878,65

BQU15214 Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació
de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos

€858,74000

Altres conceptes 19,91 €

uHQU1A204 Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 32  €706,11

BQU1A204 Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos

€686,20000

Altres conceptes 19,91 €

uHQU1H234 Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 33  €768,49

BQU1H234 Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera d'1 pica amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, per a 4 usos

€748,58000
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NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
Altres conceptes 19,91 €

uHQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

P- 34  €116,25

BQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

€116,25000

Altres conceptes 0,00 €

uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

P- 35  €77,49

BQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

€77,49000

Altres conceptes 0,00 €

hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacionsP- 36  €20,07

Altres conceptes 20,07 €
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OBRA PRESSUPOST  SEG.0101

CAPÍTOL PROTECCIONS INDIVUDUALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons
UNE-EN 812 (P - 1)

5,00011,77 58,85

2 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables
sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats,
el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168 (P - 2)

5,0009,65 48,25

3 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458 (P - 3)

5,00015,10 75,50

4 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 4)

20,0000,71 14,20

5 H1442012 u Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú
natural, amb quatre punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula
d'exhalació, homologat segons CE (P - 5)

2,00015,08 30,16

6 H144A103 u Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per
a filtres contra pols, vapors, fums i partícules tòxiques en ambient
amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE (P - 6)

2,0007,15 14,30

7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 7)

2,0002,76 5,52

8 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 - 8)

20,0001,40 28,00

9 H1454420 u Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de
neoprè sense suport i folrat de cotó, amb maniguets fins a mig
avantbraç (P - 9)

20,0006,95 139,00

10 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 10)

20,0006,69 133,80

11 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 - 11)

5,0005,58 27,90

12 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 - 12)

5,00020,60 103,00

13 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568 (P - 13)

5,0002,41 12,05

14 H146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de
cinta tèxtil arrapant (P - 14)

2,0007,55 15,10

15 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 15) 5,00022,64 113,20

16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 16)

5,00018,17 90,85

17 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340 (P - 17)

5,0005,54 27,70

Euro
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CAPÍTOLTOTAL 01.01 937,38

OBRA PRESSUPOST  SEG.0101

CAPÍTOL PROTECCIONS COL·LECTIVES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim,
en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 18)

6,00013,05 78,30

2 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)

2,00053,25 106,50

3 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 23) 2,00012,07 24,14

4 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el
desmuntatge inclòs (P - 24)

2,00021,74 43,48

5 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

3,00028,11 84,33

6 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)

3,00043,15 129,45

7 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 27)

10,0001,54 15,40

8 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de
bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)

20,00041,21 824,20

9 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb
el desmuntatge inclòs (P - 29)

30,0006,56 196,80

10 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)

20,0002,86 57,20

CAPÍTOLTOTAL 01.02 1.559,80

OBRA PRESSUPOST  SEG.0101

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 31)

1,000878,65 878,65

2 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P -
32)

1,000706,11 706,11

3 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de

1,000768,49 768,49

Euro
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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, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)

4 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 36) 15,00020,07 301,05

5 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 34)

1,000116,25 116,25

6 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
- 35)

1,00077,49 77,49

7 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 30)

3,00044,24 132,72

8 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
(P - 19)

2,000144,05 288,10

9 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 20)

1,00020,07 20,07

CAPÍTOLTOTAL 01.03 3.288,93

Euro
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 PROTECCIONS INDIVUDUALS 937,38
Capítol 01.02 PROTECCIONS COL·LECTIVES 1.559,80
Capítol 01.03 INSTAL·LACIONS 3.288,93

01 Pressupost  SEG.01Obra 5.786,11

5.786,11

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost SEG.01 5.786,11
5.786,11

Euro



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexa VII. Pla d’0bres 
  



1. COHERÈNCIA DEL PLA DE TREBALLS 
A continuació es presenta una breu explicació del pla de treball per executar amb alta fiabilitat el 
projectes referents al “PROJECTE DE LES INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES PER A LA 
INFRAESTRUCTURA EXTERIOR DE SANEJAMENT PER A L’HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU 
DE MARTORELL” .  
 
La planificació feta ha estat realitzada seguint un procediment que permet obtenir les duracions de 
cada activitat descrita a la planificació de forma molt ajustada a la realitat d’obra. Així doncs, un 
cop analitzades les activitats descrites al pressupost del projecte s’assigna un equip de treball (en 
cas que sigui necessari s’augmenten els equips) el qual té uns rendiments molt pròxims als reals 
degut a la experiència aportada per professionals del sector, així com l’estudi segons els 
rendiments teòrics aplicant coeficients reductors per condicionants tècnics, específics i 
meteorològics per acabar obtenint una duració força ajustada al que succeirà a l’obra. 
L’estudi econòmic s’ha realitzat d’acord amb les premisses considerades per l’elaboració del 
Programa de Treball, presentat en aquesta memòria, tot tenint en compte el nombre d’equips 
necessaris i els mitjans previstos per a la correcta execució dels mateixos. 
La coherència del pla d’obres en relació de la oferta es relaciona de la següent manera: 

Quadres d’equips: Cada unitat d’obra té assignat un equip diferent. Amb aquest equip de 
treball, es calculen uns rendiments que són els aplicats al Pla d’Obres i uns costos que 
s’apliquen per a l’avaluació de costos del projecte. 
Taula de Rendiments i Duracions:

 

 A partir dels amidaments de projecte i amb els rendiments 
dels Quadres d’equips, es calculen els dies previstos a la programació, havent aplicat uns 
coeficients de seguretat per inclemències meteorològiques i dies festius, i a més es fa 
previsió d’una Reserva de Recursos perquè altres imprevistos no afectin a la duració de 
l’obra. 

 
 
Pla d’obres:

A partir d’aquestes taules hem elaborat una planificació per a l’obra amb el programa Microsoft 
Project que permet planificar detalladament les diferents tasques a dur a terme en l’execució de 
l’obra. 

 Les principals activitats o conjunt d’activitats, de les quals s’ha calculat els dies 
necessaris per executar-les a la Taula de Rendiments i Duracions, s’entrellacen amb els lligams que 
s’han considerat més adients tenint en compte tots els condicionants de l’obra. Al final s’obté una 
duració total de l’obra (termini) que és l’òptima segons la programació i que a més disposa d’una 
Reserva de Recursos, tal i com es pot observar a la Taula de Rendiments i Duracions. 

 
 
 

  



2. DIAGRAMA DE GANTT 
El termini total de l'obra considerat és de 2 MESOS. Creiem que aquest termini està 
suficientment justificat en la documentació que s’acompanya. S’ha considerat que l’obra 
s’inicia el dia 1de gener de 2013 i s’acabarà el 27 de febrer de 2012. 
Aquest termini està suficientment justificat en la documentació que s’acompanya. No s’ha 
considerat oportú reduir més el termini d’execució ja que a planificació s’ha realitzat 
ajustant els rendiments però mantenint un marge per si hi hagués alguna incidència i 
retràs en algun treball, i minimitzant les possibles interferències en quant al trànsit de 
vianants i de vehicles. 
A continuació es mostra, mitjançant el diagrama de Gantt, la planificació de les obres, 
l’estructura de les quals passem a descriure. 
Els aspectes considerats en la planificació han estat els següents: 

- Al tractar-se d’una obra de xarxa de sanejament, s’ha optat per dimensionar els 
equips en tres tipus en funció de les tasques a realitzar: 
 
1. Moviment de terres. 
2. Instal·lació evacuació aigües. 
3. Pavimentació. 

 
A continuació s’adjunta el diagrama de Gantt a mida real, on es poden observar les 
diferents activitats que composen l’obra. 
 
Veure diagrama de Gantt en últim full de annex VII. 
 
Donada les característiques de les obres a realitzar, es pot dividir l’obra en tres etapes, 
que comprenen des de l’inici dels treballs previs, als acabats. La seqüència de les 
principals activitats (camí crític) a portar a terme son les següents: 
 

1. Tram C: 
 

- MOVIMENT DE TERRES. 
- DRENATGE. 
- PAVIMENTACIÓ. 

 
2. Tram B: 

 
- MOVIMENT DE TERRES. 
- DRENATGE. 
- PAVIMENTACIÓ. 

 
3. Tram A:   

 
- MOVIMENT DE TERRES. 
- DRENATGE. 
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- PAVIMENTACIÓ. 
 

3. EQUIP HUMÀ PROPOSAT PER A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

FUNCIONS I RESPONSABILITATS DE L’EQUIP TÈCNIC 
A continuació es descriuen les competències i dependències de l'equip de tècnics 
necessari per a la correcta execució de la present obra.  
La relació de càrrecs de l'obra és la següent: 

•  Delegat d'obra 
•  Cap d'Obra 
•  Cap d’Oficina Tècnica 
•  Cap de Topografia 
•  Administració 
•  Responsable de mediambient i  qual i tat 
•  Responsable de seguretat i  salut 
•  Encarregat 

 

DELEGAT D’OBRA:  

És el màxim responsable

Funcions Bàsiques i Responsabilitats 

 de l’empresa constructora enfront de l’Administració, la seva 
dedicació sóls és parcial perquè s’encarrega de fer un seguiment de l’obra, a nivell 
econòmic i tècnic, i aporta la seva experiència i capacitat per resoldre problemes al Cap 
d’Obra. 

- Representar a l'Empresa. 
- Controlar el desenvolupament tècnic i econòmic de l'obra. 
- Aprovar el nomenament de tot el personal d'obra. 
- Aprovar la planificació general de l'obra tant des del punt de vista tècnic com a 

econòmic. 
- Aprovar tots els subcontractes. 
- Aprovar els balanços i comptes de resultats. 
- Autoritzar les actuacions estratègiques més importants o que puguin condicionar 

el desenvolupament futur de les obres. 
- Controlar l'aplicació del sistema de qualitat i el compliment dels plans de qualitat. 

Dependència 

- Direcció Regional de producció Nord-est 

 

CAP D’OBRA:   
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Serà un Enginyer Superior o Tècnic, amb l’experiència suficient com per portar la execució 
de l’obra a bon fi. Començarà a treballar desde abans de l’acta de replanteig per organitzar 
el funcionament futur de l’obra durant tota la seva durada, per tant hi serà el 100% del 
temps previst per la seva execució. El Cap d’Obra és l’encarregat de l’organització de tota 
l’obra i de fer que s’executi segons el projecte definit i dintre del termini de contracte. 
Independentment d’ell existeixen uns sistemes de Qualitat, Mediambient i Seguretat, i que 
disposaran un representant dintre de l’obra per fer que es compleixin les seves 
prescripcions. 
Funcions Bàsiques i Responsabilitats 

- Fer el seguiment econòmic
- Fer la 

 de l’obra 
planificació i comprobar

- És 
 que es va complint 

l’interlocutor

- 

 directe amb la Direcció Facultativa i qui té poder de decisió a les 
reunions. 
Organitzar

- És el responsable de la 
 als diferents tècnics que té per executar les obres. 

negociació

- És el responsable enfront d’altres administracions que es vegin afectades per les 
obres. 

 de totes les comandes de materials i subcontra-
tistes que han d’intervenir. 

Dependència 

- Delegat d’obra. 

 

ENCARREGAT D’OBRA:  

Amb una dedicació del 100% des d’uns dies abans del inici de les obres, tindrà 
experiència suficient en obres similars i una gran capacitat organitzativa de personal. És el 
representant de l’empresa constructora a peu d’obra però amb un poder de decissió limitat 
a les seves funcions. 
Funcions Bàsiques i Responsabilitats 

- Solicitar als Caps de Producció tots els materials, personal i maquinària

- 

 necessa-
ris, amb l’antelació suficient per complir amb la planificació de l’obra. 
Orga nitza

- Vetllar per la 

r tots els recursos que es posen a la seva disposició per dur a terme les 
diferents tasques. 

seguretat i salut
- Mantenir 

 dels seus treballadors i terceres persones. 
neta

- Recollir 
 i ordenada tota l’obra. 

albarans
- Atendre a les diferents 

, sumar-los i passar les dades al Cap de Producció ó Administratiu. 
persones

Dependència 

 que es puguin apropar a les obres en busca 
d’informació o perquè tinguin algun problema i, si està en la seva mà solucionar-
ho, i si no, redireccionar-les al tècnic competent. 

- Caps de producció i administratius. 
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CAP D'OFICINA TÈCNICA 

Funcions Bàsiques i Responsabilitats 

- Coordinar tots els treballs encomanats a l'Oficina Tècnica. 
- Gestionar la documentació tècnica de l'Obra. 
- Controlar els plànols del Projecte, Plànols Constructius i *Planillas. 
- Col·laborar amb el Cap d'Obra i l'O.A. de C. per decidir les accions resolutòries de 

possibles incompliments o “NO conformitats” d'ordre tècnic. 
- Desenvolupar i coordinar les labors de topografia i replanteig. 
- Realitzar de forma periòdica els mesuraments de l'obra executada i contrastar 

aquests resultats amb els previstos en la planificació general de l'Obra. 
- Portar el control de l'avanç tècnic de l'obra, establint avançaments o retards pel 

que fa al Programa d'Obres ofert o a la seva última actualització aprovada. 
- Efectuar els plànols de detall que es requereixin. 
- Col·laborar amb Producció i Autocontrol de Qualitat en l'elaboració dels procedi-

ments d'execució i emplenar els registres de qualitat en els treballs de la seva res-
ponsabilitat. 

- Establir, a partir de la informació continguda en els Plànols i Plecs de Condicions, 
els requisits tècnics que han de complir els materials o serveis a adquirir que esta-
ran d'acord amb les especificacions i plànols aplicables. 

Dependència 

- Cap d'Obra. 

 

CAP DE TOPOGRAFIA:  

Arribarà a l’obra abans, fins i tot, que el Cap d’Obra, ja que quan es faci l’acte de replanteig 
ha d’haver comprobat que els plànols previstos i la realitat encaixen. També és el 
responsable d’anar marcant geomètricament tota l’obra, és a dir, de passar les dimensions 
dels plànols a la realitat física de la construcció. La dedicació del Cap de topografia serà 
del 100% durant tota l’obra (fins i tot abans).  
Funcions Bàsiques i Responsabilitats 

- Fer l’aixecament

- Fer tots els 

 inicial i comparar-lo amb les dades de projecte detectant possi-
bles diferències. 

encaixos
- És l’encarregat dels 

 d’obra necessaris per dur a bon terme les obres. 
replanteixos

- Recopilar totes les dades necessàries per fer els plànols del Projecte As Built. 
 i d’explicar-se’ls a l’Encarregat de les Obres. 

Dependència 

- Cap d'Obra. 

 

ADMINISTRACIÓ:  
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La seva dedicació abans de les obres serà mínima perquè només s’haurà d’encarregar dels 
tràmits necessaris per poder firmar el contracte. Un cop iniciada l’obra es dedicarà a temps 
parcial essent l’intermediari entre els diferents tècnics de l’obra i les empreses que 
aporten material, es subcontracten i l’administració adjudicatària a nivell de portar al dia 
els diferents papers necessaris. Després del final d’obra, encara estarà al 50% durant 
aproximadament un mes per a tancar tots els temes pendents.  
Funcions Bàsiques i Responsabilitats 

- Que les oficines
- Que tots els 

 d’obra siguin aptes i tinguin tot el necessari per al seu ús. 
documents oficials

- Que tots els 
 es tramitin en el seu moment i en la forma correcta. 

documents de les empreses

- Dur al dia l’estat de 

 que aporten mà d’obra, materials i altres 
serveis estiguin a l’obra abans que s’iniciin les respectives activitats. 

comptes

Dependència 

 de l’obra, així com la tesoreria i els altres documents 
contables i de personal necessaris. 

- Cap d'Obra. 

 

RESPONSABLE DE MEDIAMBIENT I QUALITAT:  

S’ha designat un tècnic amb formació en edificació, en temes de qualitat i de medi 
ambient. Hi serà amb una dedicació del 50% durant tota l’obra ja que únicament s’ha 
d’encarregar de que les prescripcions establertes de les seves àrees es vagin complint

Dependència 

 per 
part dels diferents responsables de la producció, i en cas que no sigui així rectificar-les i 
encaminar-les al procediment correcte.  

- Delegat d’obra. 

 

RESPONSABLE DE SEGURETAT I SALUT:  

Es designa un tècnic amb formació en l’edificació amb formació de Tècnic Superior en 
Prevenció de Riscos Laborals, serà el responsable d’indicar les directrius i actuacions a 
realitzar per tal que les diferents unitats d’obra es compleixin amb total seguretat

Dependència 

 per als 
treballadors i per la mateixa obra. La seva dedicació serà al 50%, ja que els encarregats de 
fer-la complir són el caps de producció (de les diferents matèries) i el cap d’obra. 

- Delegat d’obra. 



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA COLECTOR DE MARTORELL 41 días mié 02/01/13 mié 27/02/13

2 acta replaneo 0 días mié 02/01/13 mié 02/01/13
3 Implantación obra 3 días mié 02/01/13 vie 04/01/13
4 ZONA C 37 días lun 07/01/13 mar 26/02/13

5 Replanteo y vallado de zona 1 día lun 07/01/13 lun 07/01/13
6 MOVIMIENTO DE TIERRAS 16 días mar 08/01/13 mar 29/01/13

7 Limpieza y desbroce del terreno 3 días mar 08/01/13 jue 10/01/13
8 Corte pavimento 1 día mar 08/01/13 mar 08/01/13
9 Demolición de pavimento de mezcla bitu 1 día vie 11/01/13 vie 11/01/13

10 Excavación de zanja y pozos 10 días lun 14/01/13 vie 25/01/13
11 Apuntalamiento de zanjas y pozos 7 días jue 17/01/13 vie 25/01/13
12 Relleno de zanjas 8 días vie 18/01/13 mar 29/01/13
13 INSTALACIONES EVACUACIÓN AGUA 7 días vie 18/01/13 lun 28/01/13

14 Colocación de tubo 5 días vie 18/01/13 jue 24/01/13
15 Ejecución pozos 7 días vie 18/01/13 lun 28/01/13
16 PAVIMENTACIÓ 25 días mié 23/01/13 mar 26/02/13

17 Colocación tapas a cota 3 días vie 25/01/13 mar 29/01/13
18 Subbase homrigón 5 días mié 23/01/13 mar 29/01/13
19 Aglomerado 1 día mar 26/02/13 mar 26/02/13
20 ZONA B 15 días jue 24/01/13 mié 13/02/13

21 Replanteo y vallado de zona 1 día jue 24/01/13 jue 24/01/13
22 MOVIMIENTO DE TIERRAS 10 días lun 28/01/13 vie 08/02/13

23 Limpieza y desbroce del terreno 3 días lun 28/01/13 mié 30/01/13
24 Excavación de zanja y pozos 8 días mié 30/01/13 vie 08/02/13
25 INSTALACUIONES EVACUACIÓN AGUA 6 días mar 05/02/13 mar 12/02/13

26 Ejecución para colocación tubo 5 días mar 05/02/13 lun 11/02/13
27 Colocación de tubo 3 días vie 08/02/13 mar 12/02/13
28 Ejecución pozos 5 días mié 06/02/13 mar 12/02/13
29 PAVIMENTACIÓ 2 días mar 12/02/13 mié 13/02/13

30 Colocación tapas a cota 2 días mar 12/02/13 mié 13/02/13
31 ZONA A 15 días jue 07/02/13 mié 27/02/13

32 Replanteo y vallado de zona 1 día jue 07/02/13 jue 07/02/13
33 MOVIMIENTO DE TIERRAS 13 días vie 08/02/13 mar 26/02/13

34 Corte pavimento 1 día vie 08/02/13 vie 08/02/13
35 Demolición de pavimento de mezcla bitu 1 día lun 11/02/13 lun 11/02/13
36 Excavación de zanja y pozos 6 días mar 12/02/13 mar 19/02/13
37 Apuntalamiento de zanjas y pozos 3 días lun 18/02/13 mié 20/02/13
38 Relleno de zanjas 3 días vie 22/02/13 mar 26/02/13
39 INSTALACUIONES EVACUACIÓN AGUA 3 días mar 19/02/13 jue 21/02/13

40 Colocación de tubo 3 días mar 19/02/13 jue 21/02/13
41 Ejecución pozos 3 días mar 19/02/13 jue 21/02/13
42 PAVIMENTACIÓ 5 días jue 21/02/13 mié 27/02/13

43 Colocación tapas a cota 2 días jue 21/02/13 vie 22/02/13
44 Subbase homrigón 2 días jue 21/02/13 vie 22/02/13
45 Aglomerado 1 día mar 26/02/13 mar 26/02/13
46 Reposición pavimento plaza 2 días mar 26/02/13 mié 27/02/13

02/01
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Annexa VIII. Pla i Gestió de Residus 
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1. INTRODUCCIÓ 
El 13 de febrer de 2008, es va publicar en el BOE, el Reial Decret, d’1 de febrer, pel qual es 
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició. La entrada en vigor 
del present RD va ser el 14 de febrer de 2008. Per als projectes de titularitat pública és 
obligatori en tots aquells projectes on la seva aprovació es realitzi a partir del 14 de febrer 
de 2009. 
El RD inclou una sèrie de definicions (art. 2) importants per a comprendre la seva aplicació: 
Residu de construcció o demolició: qualsevol substància o objecte generat en una obra de 
construcció o demolició, del qual el seu posseïdor es desprendeixi o del que tingui la 
intenció o obligatorietat de desprendre. 
Obra de construcció o demolició: tota aquella execució, reforma o demolició de edificis, 
carreteres, ports, urbanitzacions, obres civils, etc... 
Productor de residus: la persona titularitat del ben immoble, titular de la llicència 
urbanística, etc... (promotor) 
Posseïdor de residus: persona que executa l’obra de construcció (constructor, 
subcontractista o treballador autònom). 
Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment 
contaminant requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos 
dins l'àmbit d'aplicació de la Directiva 91/ 689/ CE, del 12 de desembre. 
Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o 
especials. 
Residu inert

L’àmbit d’aplicació del RD es sobre tots els residus de construcció excepte les terres i 
pedres no contaminades reutilitzades en una mateixa obra o en diferent obra i els lodes de 
dragats no perillosos. 

: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 
biològiques significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament 
ni de cap altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que 
pugui entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o 
perjudicial per a la salut humana. La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el 
contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de 
suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials o 
subterrànies. 

El productor dels residus (promotor o titular de la llicència) ha de complir les següents 
obligacions: 

− Incloure en el projecte d’execució de l’obra un Estudio de gestió de residus de 
construcció i demolició que contingui com a mínim l’article 4 i un inventari 
dels residus perillosos. Quan es tracti d’un projecte bàsic segons l’article 4.2. 

− Caldrà disposar de la documentació que acrediti que els residus de construc-
ció han estat gestionats durant l’execució de l’obra. 
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− El posseïdor dels residus (constructor, subcontractista o treballador autònom) 
ha de complir les següents obligacions: 

− Presentar a la propietat un Pla de gestió de residus de la construcció i demoli-
ció. Aquest pla ha de ser aprovat per la Direcció d’Obra i acceptat per la propi-
etat. 

− Nombroses obligacions encaminades a la gestió, entrega, manteniment, do-
cumentació de los residus conforme l’article 5. 

2. LOCALITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 
Els residus resultants de l’execució de les obres han d’ésser tractats adequadament en 
instal·lacions per a tal fi. A continuació s’analitzen les més properes a l’àmbit d’obres, en 
aquest cas, a la població: Rubí. 

 
La planta de gestió de residus es troba a 21 Km de la zona d’obres: 
 
A més de la planta de gestió de residus, també es proporciona la informació de la planta 
de transvasament, on es realitza la sel·lecció dels diferents tipus de residus i com cal que 
siguin gestionats. 
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3. IMPLANTACIÓ EN OBRA 
Un cop extraiem els residus del seu origen, i abans de transportar-los a l’abocador 
autoritzat que correspongui, cal emmagatzemar-lo temporalment en obra. 
Per a tal finalitat es proposa la zona annexa a l’hospital, quan estiguem treballant al sector 
A i B, la qual es proposa per a la implantació en obra de les instal·lacions auxiliars donat 
que el solar, actualment, es troba en desús. Quan estiguem treballant al sector C, 
aprofitarem una zona propietat de l’ajuntament que tambè el trobem en desús. 
Vegem, doncs, la ubicació de la zona d’apilament de residus: 

 
 
Com es pot entendre al plànol anterior, juntament amb la localització previste per als 
aplecs de materials, es distribuirà l’espai per a donar cabuda a l’apilament de residus. 
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Aquesta zona estarà dotada de contenidors per a la recollida de residus. Vegem els tipus i 
dimensions de contenidors de residus previstos per a l’obra: 

 

 
 

4. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE-
MOLICIÓ 

Quantitats de residus de la construcció generats 
L’execució de les diferents unitats d’obra generen una sèrie de residus ja sigui derivats de 
la construcció o de la demolició. Els residus procedents de la construcció són tota aquells 
generats de forma auxiliar per a executar cada una de les partides d’obra. S’entén dintre 
d’aquest concepte els materials d’emmagatzematge i transport dels materials de l’obra 
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(palets, plàstics...), els excedents i retalls d’obra (restes de tubs, ferralla, peces 
prefabricades...), les peces i productes rebutjats, documentació d’obra (paper i cartró)... 
Aquests residus depenen de la quantitat de materials a utilitzar en cada obra, la seva 
procedència, la organització i gestió de l’obra, etc. 
L’article 4 del Real Decreto 105/ 2008, de 1 de febrer, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, indica que s’ha d’estimar el volum 
de residus de construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de 
Residus. En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció 
i enderroc que es generen en obra. La classificació dels residus es basa en la codificació 
dels residus de construcció del Catàleg Europeu de Residus (CER). 
L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet a partir dels imports 
econòmics de l’obra considerats en el pressupost d’execució. A partir d’aquests imports, 
es planteja un factor de conversió per a cada tipologia de residu. Per calcular el volum (m³) 
de residus s’ha de multiplicar el Factor de conversió (Fc) pel pressupost total de l’obra. Per 
a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus 
generats poden ser reutilitzats a l’obra. D’aquesta forma els factors utilitzats per aquesta 
obra en concret són: 

Plàstic: Fc = 0,00006 
Fusta: Fc = 0,00001 
Runa: Fc = 0,0001 
Ferralla: Fc = 0,000001 
Paper i cartró: Fc = 0,000004 
Restes vegetals: Fc = 0,00005 
Residus especials: Fc = 0,000005 
 

On Factor conversió (Fc): factor de conversió de volum (m³) per unitat d’euro. 
A partir d’aquests factors, al pressupost de projecte es reflecteixen els volums obtinguts. 
Per contra, l’estimació del volum de residus derivats dels enderrocs es poden extreure de 
forma directa dels amidaments reflectits en el pressupost del present projecte. 

Mesures de separació dels residus en obra 
Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació 
dels mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció 
s’entén el conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció o infraestructura que 
fa possible un alt grau de recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los 
valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, 
cal disposar de materials de naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos. 
Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant 
l’enderroc de construccions, paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en 
estesa aèria, majoritàriament mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal 
manera que els diversos components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser 
disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses 
superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la 
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seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus especials, no 
especials i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació són 
les següents: 

Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels 
residus: 

Asfalt. 
Formigó. 
Terres, roca. 
Material vegetal. 
Cablejat. 
Metalls. 
Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró. 

Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: 
Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus. 
Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 
Naturalesa dels riscs. 

 
Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. A 
continuació es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus: 

 

Gestió de residus 
Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen 
principalment en: 

•  Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió 
dels residus. 
•  Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En 
aquest cas els objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta 
gestió externa dels residus. 
•  Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya” , els residus generats en la 
present obra es poden gestionar, tracta o valoritzar mitjançant els següents 
processos: 

T 11- Deposició de residus inerts. 
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Formigó  
Metalls 
Vidres, plàstics 

T 15- Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i 
demolició. 

Formigó, maons 
Materials ceràmics 
Vidre 
Terres 
Paviments 
Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 

V 11- Reciclatge de paper i cartó 
V 12- Reciclatge de plàstics 
V 14 - Reciclatge de vidre. 
V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes 
V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 
V 83- Compostatge 

El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes del 
Catàleg de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 

•  Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de 
subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 
•  Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual 
de residus al llarg del seu recorregut. 
•  Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la 
recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint 
productors o posseïdors de residus. 
•  Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o 
posseïdor d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el 
reconeixement de l’aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús 
agrícola o en profit de l’ecologia. 
•  Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció 
del residu, al productor o posseïdor del residu. 

Gestió de residus tòxics i/ o perillosos 
Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes 
o provoquen reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests 
consisteix en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o 
la deposició controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i tractament 
adequat per gestor autoritzat. 
Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria 
els següents: 

•  Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els 
contenen. 
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•  Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així 
com envasos que els contenen. 
•  Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels 
treballs de manteniment de maquinaria i equips. 
•  Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els 
recipients que els contenen. 
•  Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els 
contenen. 
•  Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 
•  Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 
Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es 
disposaran en bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre 
residus tòxics i perillosos i es concertarà amb una empresa gestora de residus 
degudament autoritzada i homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i 
tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió 
d’olis residuals. Desprès corresponent concurs públic, l’empresa adjudicatària 
seleccionada per la Junta de Residus és encarregada en l’actualitat de la recollida, 
transport i tractament dels olis usats que es generen a Catalunya. 
Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser 
gestionats de forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons 
adequats per aquest us, donant especial atenció per evitar qualsevol abocament 
especialment en trasvàs de recipients. 
Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran 
lliurats a gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos 
clarament identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i 
resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulació. 
En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase 
d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes 
competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements 
contaminats i procedir a la seva restitució. 
En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen 
residus perillosos figurarà: 

- El codi d’identificació els residus 
- El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 
- La data d’envasament 
- La naturalesa dels rics que presenten els residus 

Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en 
aigües superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües 
residuals, prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis 
usats. 
Gestors de residus 
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Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/ o gestor pot ser també 
diferent. Ja que és una zona amb àmplia disponibilitat de gestors, no es defineix el gestor 
concret a utilitzar per a cada residu, deixant aquest aspecte de detall a incloure en el pla 
de gestió de residus a redactar pel contractista adjudicatari. Qualsevol dels gestors de 
residus autoritzats serà vàlid per a la realització d’aquesta feina. La llista de gestors 
existents es pot consultar a la web www,gencat.cat 
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5. PRESCRIPCIONS DEL PLEC 
La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 

•  ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i 
eliminació dels olis usats 
•  LLEI 6/ 1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 
•  DECRET 115/ 1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de 
Residus. 
•  DECRET 201/ 1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció. 
•  DECRET 34/ 1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de 
Catalunya. 
•  DECRET 1/ 1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en 
dipòsits controlats. 
•  DECRET 92/ 1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/ 1996, de 9 de gener, 
pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
•  DECRET 93/ 1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 
•  DECRET 161/ 2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/ 1994, de 26 de 
juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
•  DECRET 219/ 2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional 
tercera del Decret 93/ 1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 
•  LLEI 15/ 2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/ 1993, de 5 de juliol, 
reguladora dels residus. 
•  LLEI 16/ 2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de 
tractament de residus i del cànon sobre la deposició de residu. 
•  REAL DECRETO 833/ 1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento 
para la ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
•  ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), 
sobre gestión de aceites usados. 
•  REAL DECRETO 108/ 1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
•  REAL DECRETO 952/ 1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento 
para la ejecución de la ley 20/ 1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/ 1998 de 20 de julio. 
•  LEY 10/ 1998, de 21 de abril, de Residuos. 
•  REAL DECRETO 1481/ 2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la 
eliminación. de residuos mediante depósito en vertedero. 
•  ORDEN 304/ MAM/ 2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
•  REAL DECRETO 679/ 2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los 
aceites industrials usados. 
•  REAL DECRETO 105/ 2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 
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A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la 
seva classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 
de gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix 
quins residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials). 
En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la 
codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no 
tenen per què coincidir. 
El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun 
dels residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció 
amb l’aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva 
classificació. 
Residus principals segons el CER de la construcció i demolició. 
Els principals residus del procés de demolició i/ o urbanització son els següents: 

· Terres 
· Roca 
· Formigó (paviments, murs, ...) 
· Mescles bituminoses 
· Cablejat elèctric 
· Restes vegetals 
· Metalls 
· Maons 
· Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 
RESIDUS NO ESPECIALS. 
(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 

17 01 01 Formigó 
RUNA: 

17 01 02  Maons 
17 01 03   Teules i materials ceràmics 
17 02 02  Vidre 
17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 

17 02 01  Fusta 
FUSTA: 

17 02 03 Plàstic 
PLÀSTIC: 

FERRALLA: 

17 04 01  Coure, bronze, llautó 
17 04  Metalls (inclosos els seus aliatges) 

17 04 02  Alumini 
17 04 04  Zinc 
17 04 05  Ferro i acer 
17 04 11  Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 

RESIDUS ESPECIALS: 
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17 09 01  Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 
(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 

17 09 02  Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, 
segellants que contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines 
que contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB, 
condensadors que contenen PCB). 

17 09 03  Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 
mesclats) que contenen substàncies perilloses. 

17 02 04  Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan 
contaminats per aquestes. 

17 04 10  Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres 
substàncies perilloses. 

17 08 01  Materials de construcció a base de guix contaminats amb 
substàncies perilloses. 

17 06 01  Materials d'aïllament que contenen amiant 
17 06 03  Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, 

substàncies perilloses. 
17 06 05  Materials de construcció que contenen amiant. 
17 05 03  Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 
17 05 05  Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 
17 05 07  Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 
17 04 09 Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses. 
17 04 10  Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres 

substàncies perilloses. 
17 03 01  Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 
17 03 03  Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 

Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER. 

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el 
capítol de Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els 
residus de silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals. 

RESTES VEGETALS: 

02 01 07 Residus de silvicultura. 
A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com 
són: 

· Paper i cartró 
· Envasos, draps de neteja i roba de treball 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de 
protecció no especificats en cap altra categoria. 

Durant les obres es poden generar residus: 
Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER. 
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Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 

(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 
12 i 19) 

02 01  Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, 
silvicultura, caça i pesca. 

(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i 
residus de la preparació i elaboració d’aliments. 

02 01 08  Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 
Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS 

Les despeses derivades de la gestió de residus procedent dels enderrocs i demolicions 
queden detallades al pressupost de projecte i en la justificació de preus de cada una de 
les partides. 

Valoració dels costos per a la gestió de residus 

Les despeses derivades de la gestió de residus procedents de la construcció queden 
també detallades en el pressupost de projecte, incorporant els valors resultants a partir 
dels factors detallats en el present annex, als amidaments detallats de projecte. 
detallades al pressupost de projecte i en la justificació de preus de cada una de les 
partides. 
Les despeses derivades de la gestió de residus procedents de la construcció així com la 
implantació i retirada del punt de gestió de residus en obra s’ha comptabilitzat en el 
pressupost de projecte com una partida d’abonament íntegre amb un valor de 500,00 
euros. 

-  
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INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES PER A LA INFRASTRUCTURA EXTERIOR DE SANEJAMENT DE L´HSJD DE MARTORELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 09/08/12

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,77h Oficial 1aA0121000

 €23,77h Oficial 1a encofradorA0123000

 €23,77h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €24,57h Oficial 1a muntadorA012M000

 €23,77h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €25,63h Oficial 1a jardinerA012P000

 €21,10h Ajudant encofradorA0133000

 €21,10h Ajudant ferrallistaA0134000

 €21,10h Ajudant muntadorA013M000

 €22,75h Ajudant jardinerA013P000

 €19,87h ManobreA0140000

 €20,56h Manobre especialistaA0150000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €69,38h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell
trencador

C1103331

 €68,31h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00

 €86,18h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €50,00h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €66,20h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €12,27h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133A030

 €38,50h Camió per a transport de 12 tC1501800

 €46,00h Camió gruaC1503000

 €13,82h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre
braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense
operari

C150MC30

 €28,42h Camió cisterna per a reg asfàlticC1702D00

 €1,77h Formigonera de 165 lC1705600

 €53,99h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B00

 €60,52h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C170D0A0

 €10,69h Màquina tallajuntsC170H000

 €38,00h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadaC1B02A00

 €45,59h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

CR11B700

 €61,40h Tractor amb braç triturador de soques de 69,9 a 94,9 kW (95
a 129CV), amb pneumàtics

CR121600

 €3,11h MotoserraCRE23000



INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES PER A LA INFRASTRUCTURA EXTERIOR DE SANEJAMENT DE L´HSJD DE MARTORELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 09/08/12

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,19m3 AiguaB0111000

 €19,18t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €18,77t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB0310500

 €19,31t Grava de pedrera, de 5 a 12 mmB0330A00

 €103,30t 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

 €489,27t Betum fluidificat tipus FM-100B055KKJ0

 €60,41m3 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

 €58,87m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B064500B

 €66,23m3 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

 €66,75m3 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

 €32,61t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710250

 €1,09kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200

 €1,15kg Clau acerB0A31000

 €0,91m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15
cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

B0B341C2

 €3,05m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

B0B34256

 €0,42m 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

 €2,44m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5
usos

B0D71120

 €1,53u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

B0DF8H0A

 €2,63l DesencofrantB0DZA000

 €0,20u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1D2A1
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,14u Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1DHA1

 €75,00t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
no especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA75A0

 €4,70m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7LP0

 €45,00t Deposició controlada a planta de compostage de residus
vegetals nets no especials amb una densitat 0,5 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA9SB0

 €85,00t Deposició controlada a planta de compostage de residus de
troncs i soques no especials amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA9TD0

 €6,06m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altB9E13200

 €53,09t Mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de
rodadura BBTM, 11A B50/70 (F-10) amb betum asfàltic de
penetració i granulat granític

B9H31451

 €7,78kg Pintura reflectora per a senyalitzacióBBA11000

 €3,72kg Microesferes de vidreBBA1M000

 €17,65m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

BD7JL180

 €74,55u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de D=70
cm i 145 kg de pes

BDDZ3150

 €2,60u Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de
200x200x200 mm i 1,7 kg de pes

BDDZ51D0
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €90,65m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra

D0701821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,56000/R 20,560001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,56000 20,56000
Maquinària:

1,23900/R 1,770000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,23900 1,23900
Materials:

0,238001,190000,200B0111000 =xAiguam3

29,1536019,180001,520B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

39,25400103,300000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 68,64560 68,64560

0,205601,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 90,65020

90,65020COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €106,15m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D070A8B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,58800/R 20,560001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 21,58800 21,58800
Maquinària:

1,28325/R 1,770000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,28325 1,28325
Materials:

0,238001,190000,200B0111000 =xAiguam3

26,4684019,180001,380B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

39,25400103,300000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

17,100000,09000190,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg

Subtotal... 83,06040 83,06040

0,215881,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 106,14753

106,14753COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €47,85u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm
de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40
cm

FDB27469 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,50800/R 23,770000,400A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

7,94800/R 19,870000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,45600 17,45600
Materials:

30,1325160,410000,4988B064300C =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

Subtotal... 30,13251 30,13251

0,261841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 47,85035

0,00%DESPESES INDIRECTES

47,85035COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €285,30m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 11,5 cm de
maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:0,5:4

FDD1A229 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

132,63660/R 23,770005,580A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

110,87460/R 19,870005,580A0140000 =xManobreh

Subtotal... 243,51120 243,51120
Materials:

0,007141,190000,006B0111000 =xAiguam3

1,68379103,300000,0163B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

20,163360,14000144,024B0F1DHA1 =xMaó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

16,28303106,147530,1534D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 38,13732 38,13732

3,652671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 285,30119

0,00%DESPESES INDIRECTES

285,30119COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €93,87u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70
cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter

FDDZ3154 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,74570/R 23,770000,410A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
8,14670/R 19,870000,410A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,89240 17,89240
Materials:

1,1641832,610000,0357B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

74,5500074,550001,000BDDZ3150 =xBastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de D=70
cm i 145 kg de pes

u

Subtotal... 75,71418 75,71418

0,268391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 93,87497

0,00%DESPESES INDIRECTES

93,87497COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,90u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb morter mixt
1:0,5:4

FDDZ51D9 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,13100/R 23,770000,300A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

5,96100/R 19,870000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,09200 13,09200
Materials:

2,600002,600001,000BDDZ51D0 =xGraó per a pou de registre de ferro colat nodular, de
200x200x200 mm i 1,7 kg de pes

u

1,00840106,147530,0095D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 3,60840 3,60840

0,196381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,89678

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,89678COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.500,00ud Partida auxiliar en el manteniment de l'accesibilitat a
l'Hospital, durant les feines a la plaça d'acces

0020 Rend.: 1,000P- 1

 €2.500,00ud Partida per a reposició de serveis existents que es puguin
trobar afectats en el traçat del col·lector al sector A

0021 Rend.: 1,000P- 2

 €858,59ud Conexionat a la instal·lació existent de sanejament de
l'hospital, incloent els treballs i materials necessaris per
realitzar aquestes tasques

0031 Rend.: 1,000P- 3
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €130,90ud Tapa d'acces i registre0032 Rend.: 1,000P- 4

 €400,00u Instal·lació de reixes de desbast a pou de registre, per a
filtratge dels efluents a la xarxa d'evacuació.

0033 Rend.: 1,000P- 5

 €450,00ud Incrment per reforç a base de pou amb granet0221 Rend.: 1,000P- 6

 €6.000,00ud Partida per a actuacioins en els horts existents al secotr C,
inclou desmontatges de tanques fins a la nova linia de
façana, i instal·lació de noves tanques.

030202 Rend.: 1,000P- 7

 €15,00ud Pintat fletxes0401 Rend.: 1,000P- 8

 €10,00m2 Parrilla040102 Rend.: 1,000P- 9

 €12,50ud Pintat pastilles pas vianants040103 Rend.: 1,000P- 10

 €5.786,11UD Partida per Seguretat i Salut0403 Rend.: 1,000P- 11

 €1.343,04u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de
fondària, amb solera de formigó HM-20/P/20/I, de 15 cm de
gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de
maó calat de gruix 11,5 cm, arrebossada i lliscada per dins
amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de
diàmetre 70 cm i graons de ferro colat nodular de
200x200x200 mm

2DB184B5 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

47,8503547,850351,000FDB27469 =xSolera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm
de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40
cm

u

998,55417285,301193,500FDD1A229 =xParet per a pou circular de D=100 cm, de gruix 11,5 cm de
maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:0,5:4

m

93,8749793,874971,000FDDZ3154 =xBastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70
cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter

u

202,7613616,8967812,000FDDZ51D9 =xGraó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb morter mixt
1:0,5:4

u

Subtotal... 1.343,04085 1.343,04085

COST DIRECTE 1.343,04085

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.343,04085COST EXECUCIÓ MATERIAL



INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES PER A LA INFRASTRUCTURA EXTERIOR DE SANEJAMENT DE L´HSJD DE MARTORELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10Data: 09/08/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,52m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala
carregadora i càrrega mecànica sobre camió

F22113L2 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,51708/R 86,180000,006C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 0,51708 0,51708

COST DIRECTE 0,51708

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,51708COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,70m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

F2RA7LP0 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4,700004,700001,000B2RA7LP0 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

m3

Subtotal... 4,70000 4,70000

COST DIRECTE 4,70000

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,70000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,55m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 5/12,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada

FBA11110 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16639/R 23,770000,007A0121000 =xOficial 1ah

0,07948/R 19,870000,004A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,24587 0,24587
Maquinària:

0,15200/R 38,000000,004C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah

Subtotal... 0,15200 0,15200
Materials:

0,119037,780000,0153BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg

0,026413,720000,0071BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 0,14544 0,14544
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,003691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,54700

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,54700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,89m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada

FBA1G110 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16639/R 23,770000,007A0121000 =xOficial 1ah

0,07948/R 19,870000,004A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,24587 0,24587
Maquinària:

0,15200/R 38,000000,004C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah

Subtotal... 0,15200 0,15200
Materials:

0,389007,780000,050BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg

0,094863,720000,0255BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 0,48386 0,48386

0,003691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,88542

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,88542COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,72m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i
fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

G2194AK5 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

4,91832/R 68,310000,072C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

1,80000/R 50,000000,036C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 6,71832 6,71832

COST DIRECTE 6,71832

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,71832COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,31m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

G2194XB5 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:

3,75705/R 68,310000,055C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

0,55000/R 50,000000,011C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 4,30705 4,30705

COST DIRECTE 4,30705

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,30705COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €548,63u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m
d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)

G21R12D5 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

66,63800/R 25,630002,600A012P000 =xOficial 1a jardinerh

29,57500/R 22,750001,300A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 96,21300 96,21300
Maquinària:

151,80000/R 46,000003,300C1503000 =xCamió gruah

17,96600/R 13,820001,300C150MC30 =xLloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre
braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense
operari

h

67,01730/R 45,590001,470CR11B700 =xTractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

h

8,08600/R 3,110002,600CRE23000 =xMotoserrah

Subtotal... 244,86930 244,86930
Materials:

22,5000045,000000,500B2RA9SB0 =xDeposició controlada a planta de compostage de residus
vegetals nets no especials amb una densitat 0,5 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

183,6000085,000002,160B2RA9TD0 =xDeposició controlada a planta de compostage de residus de
troncs i soques no especials amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 206,10000 206,10000

1,443201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 548,62550

0,00%DESPESES INDIRECTES

548,62550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,37u Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre
amb tractor amb braç triturador de soques

G21R40B0 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
17,06250/R 22,750000,750A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 17,06250 17,06250
Maquinària:

46,05000/R 61,400000,750CR121600 =xTractor amb braç triturador de soques de 69,9 a 94,9 kW (95
a 129CV), amb pneumàtics

h

Subtotal... 46,05000 46,05000

0,255941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 63,36844

0,00%DESPESES INDIRECTES

63,36844COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,98m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega mecànica del material excavat

G222H243 Rend.: 6,357P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,15628/R 19,870000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,15628 0,15628
Maquinària:

6,44687/R 69,380000,5907C1103331 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell
trencador

h

2,37455/R 50,000000,3019C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 8,82142 8,82142

0,002341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,98004

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,98004COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,34m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a
1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

G228A10F Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,52320/R 20,560000,220A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,52320 4,52320
Maquinària:

6,05000/R 50,000000,121C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

2,69940/R 12,270000,220C133A030 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

Subtotal... 8,74940 8,74940

0,067851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,34045

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

13,34045COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,00m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a
1,5 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95 % PM

G228AJ0F Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,64480/R 20,560000,080A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,64480 1,64480
Maquinària:

6,64000/R 50,000000,1328C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

0,85890/R 12,270000,070C133A030 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

Subtotal... 7,49890 7,49890
Materials:

32,8270019,310001,700B0330A00 =xGrava de pedrera, de 5 a 12 mmt

Subtotal... 32,82700 32,82700

0,024671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,99537

0,00%DESPESES INDIRECTES

41,99537COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,45m2 Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 3 m d'alçària,
amb puntals metàl·lics i fusta, per a una protecció del 20%

G2311022 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,75400/R 23,770000,200A0121000 =xOficial 1ah

3,97400/R 19,870000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,72800 8,72800
Materials:

0,057501,150000,050B0A31000 =xClau acerkg

0,415800,420000,990B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,025688,560000,003B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscu

Subtotal... 0,49898 0,49898

0,218202,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,44518

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,44518COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €9,58m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12
t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de menys de 5 km

G2412065 Rend.: 0,225P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

9,58222/R 38,500000,056C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 9,58222 9,58222

COST DIRECTE 9,58222

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,58222COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,70m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega
a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

G2R54267 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

4,69700/R 38,500000,122C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 4,69700 4,69700

COST DIRECTE 4,69700

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,69700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,25m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
no especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

G2RA75A0 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

32,2500075,000000,430B2RA75A0 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
no especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 32,25000 32,25000

COST DIRECTE 32,25000

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,25000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €65,09m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/40/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de
camió

G31511N1 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

4,96750/R 19,870000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,96750 4,96750
Materials:

60,0474058,870001,020B064500B =xFormigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 60,04740 60,04740

0,074511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 65,08941

0,00%DESPESES INDIRECTES

65,08941COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €75,14m3 Formigó per a riostres i basaments, HA-25/P/20/IIa de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió

G38515G1 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,95450/R 19,870000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,95450 6,95450
Materials:

68,0850066,750001,020B065960C =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... 68,08500 68,08500

0,104321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 75,14382

0,00%DESPESES INDIRECTES

75,14382COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,09m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2
m B500SD UNE-EN 10080

G3CBM8CC Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,09342/R 23,770000,046A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,29540/R 21,100000,014A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 1,38882 1,38882
Materials:

0,022241,090000,0204B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

3,660003,050001,200B0B34256 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

m2

Subtotal... 3,68224 3,68224
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,020831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,09189

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,09189COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,07m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una
alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a
deixar el formigó vist

G4DC1D02 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,11440/R 23,770000,720A0123000 =xOficial 1a encofradorh

13,29300/R 21,100000,630A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 30,40740 30,40740
Materials:

0,115811,150000,1007B0A31000 =xClau acerkg

0,415800,420000,990B0D21030 =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

2,684002,440001,100B0D71120 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5
usos

m2

0,157802,630000,060B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 3,90507 3,90507

0,760192,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,07266

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,07266COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,88m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a
capes de rodadura BBTM, 11A B50/70 (F-10) amb betum
asfàltic de penetració i granulat granític, per a una capa de
trànsit de 3 cm de gruix

G9H31451 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03328/R 23,770000,0014A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

0,05564/R 19,870000,0028A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,08892 0,08892
Maquinària:

0,04634/R 66,200000,0007C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,03779/R 53,990000,0007C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,04236/R 60,520000,0007C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

Subtotal... 0,12649 0,12649
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,6632153,090000,069B9H31451 =xMescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de

rodadura BBTM, 11A B50/70 (F-10) amb betum asfàltic de
penetració i granulat granític

t

Subtotal... 3,66321 3,66321

0,001331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,87995

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,87995COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €554,33t Reg d'imprimació amb betum fluidificat tipus FM-100G9J12600 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,75400/R 23,770000,200A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

39,74000/R 19,870002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 44,49400 44,49400
Maquinària:

19,89400/R 28,420000,700C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

Subtotal... 19,89400 19,89400
Materials:

489,27000489,270001,000B055KKJ0 =xBetum fluidificat tipus FM-100t

Subtotal... 489,27000 489,27000

0,667411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 554,32541

0,00%DESPESES INDIRECTES

554,32541COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,59m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

GD7JL186 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,14250/R 24,570000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,27500/R 21,100000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,41750 11,41750
Materials:

18,0030017,650001,020BD7JL180 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

m

Subtotal... 18,00300 18,00300
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,171261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,59176

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,59176COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,55u Solera de formigó HA-25/P/20/I, d'1,2 m de diàmetre i de 10
cm de gruix, lleugerament armada amb una malla
electrosoldada 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

GDB1U020 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,91707/R 23,770000,291A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

5,78217/R 19,870000,291A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,69924 12,69924
Materials:

7,6164566,230000,115B065910C =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

1,046500,910001,150B0B341C2 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15
cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

m2

Subtotal... 8,66295 8,66295

0,190491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,55268

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,55268COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €100,23u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100
mm, sobre llit de sorra

GDK2A6F3 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,71250/R 23,770001,250A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

24,83750/R 19,870001,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 54,55000 54,55000
Materials:

0,5161818,770000,0275B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

39,2060960,410000,649B064300C =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

1,540711,530001,007B0DF8H0A =xMotlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

u

3,599400,2000017,997B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

Subtotal... 44,86238 44,86238
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,818251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 100,23063

0,00%DESPESES INDIRECTES

100,23063COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,01m2 Paviment de panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:4, en
obres de reparació

M9REU010 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,26200/R 23,770000,600A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

9,93500/R 19,870000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 24,19700 24,19700
Materials:

0,001191,190000,001B0111000 =xAiguam3

0,30990103,300000,003B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

6,181206,060001,020B9E13200 =xPanot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altm2

2,7195190,650200,030D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra

m3

Subtotal... 9,21180 9,21180

0,604932,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,01373

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,01373COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,18m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamantM9Z1U010 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,05600/R 20,560000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,05600 2,05600
Maquinària:

1,06900/R 10,690000,100C170H000 =xMàquina tallajuntsh

Subtotal... 1,06900 1,06900

0,051402,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,17640

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,17640COST EXECUCIÓ MATERIAL
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Annex X. Reportatge fotogràfic 
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 Conexió a xarxa existent: 

 

Pou arribada a av. 
Pau Claris 



HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU DE MARTORELL -  INSTAL·LACIONS SANEJAMENT COL·LECTOR PRINCIPAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pou arribada a av. 
Pau Claris 
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Recorregut tram C: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU DE MARTORELL -  INSTAL·LACIONS SANEJAMENT COL·LECTOR PRINCIPAL 

 

Tram B: 
 

 
 

Serveis afectats 
Fecsa Endesa 



HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU DE MARTORELL -  INSTAL·LACIONS SANEJAMENT COL·LECTOR PRINCIPAL 
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Zona arbrada 
tram B 
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