
  

 
 
 
PROJECTE 

 
Títol 

 

URBANITZACIÓ DEL PASSATGE BATLLÓ 

 

 
Autor/a 
Xavier Llopis Raja 

 
Tutor/a 
Tutor intern: Manuel Valdés López 

Tutor extern: Joan Manel Llopis Malleu 

 
Departament 
Enginyeria de la Construcció (EC) 

 
Intensificació 
 

 

Data 
Juny 2013 

 



Xavier  Llopis Raja                                                                                                     PROJECTE FINAL DE CARRERA
URBANITZACIÓ DEL PASSATGE BATLLÓ 

 

RESUM                                                                                                                                                                                                     
 

Títol: Urbanització del Passatge Batlló 

 

Autor: Xavier Llopis Raja 

Tutor intern: Manuel Valdés López 

Tutor extern: Joan Manel Llopis Malleu 

Paraules clau: Urbanització, Passatge, Prioritat invertida, Plataforma Única 

 
RESUM 

El projecte d’Urbanització del Passatge Batlló comprès entre els carrers Provença i 
Rosselló, és troba situat al districte de l’Eixample a la ciutat de Barcelona. 
L’emplaçament del projecte es l’illa delimitada pels carrers de Provença, Villarroel, 
Rosselló i Comte d’Urgell, al barri de l’ Eixample, exactament a l’antiga esquerra de 
l’Eixample. 

Aquest Passatge, presenta notables mancances i deficiències de configuració en la 
seva definició actual, que limiten la seva funcionalitat als veïns. El desnivell entre 
vorera i calçada, unit a les característiques del carrer, que proporciona una amplada 
insuficient al pas dels vianants, comporten un carrer que no compleix la normativa 
d’accessibilitat, comportant una barrera arquitectònica generada per la seva pròpia 
estructura. Addicionalment, el pas del temps ha comportat un deteriorament general 
del Passatge Batlló i dels elements urbans que el conformen.  

En el present projecte s’analitza la situació actual del Passatge per tal de determinar 
quina tipologia i distribució ha de prendre aquest, per solucionar tots els problemes 
que l’envolten. S’estudien un conjunt d’alternatives variants en l’estructura del 
Passatge, avaluant els principals elements que determinaran la seva funcionalitat.  

Es selecciona el model de carrer en tipologia de prioritat invertida a partir d’un 
Passatge en plataforma única. Amb aquesta estructurà és pretén adequar-se a la 
filosofia per la que aposta l’administració, atorgant prioritat als vianants per davant dels 
vehicles. 

El projecte constructiu contempla tots els elements propis d’urbanització, incloent la 
actualització l’ordenació del Passatge, xarxa de sanejament, enllumenat, jardineria i 
reg i serveis. 

En tot moment s’ha adequat el projecte a les normatives, ordenances i recomanacions 
de l’Ajuntament de Barcelona; i plecs de les companyies afectades en cada element.  

S’inclou ambientalització de les obres i gestió de residus seguint els criteris de 
l’Ajuntament de Barcelona, medi ambient. S’incorpora un checklist a verificar en tota 
l’evolució del projecte. 

El projecte es desenvolupa en la seva totalitat com a projecte constructiu incloent: 

- Memòria i Annexes 
- Plànols 
- Plec de condicions 
- Pressupost 
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MEMÒRIA 
 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
El projecte d’Urbanització del Passatge Batlló comprès entre els carrers Provença i 
Rosselló, és troba situat al districte de l’Eixample a la ciutat de Barcelona. 
L’emplaçament del projecte es l’illa delimitada pels carrers de Provença, Villarroel, 
Rosselló i Comte d’Urgell, al barri de l’ Eixample, exactament a l’antiga esquerra de 
l’Eixample. 
 
El districte de l’Eixample ocupa l’espai central de la ciutat de Barcelona, per la qual 
cosa limita amb bona part dels districtes: a l’est amb ciutat Vella; al nord amb Sant 
Martí; al sud amb les Corts i Sants-Montjuïc, i a l’oest amb Sarrià Sant Gervasi, Gràcia 
i Horta Guinardó. 
 
Deguda a la seva ubicació, el Districte de l’Eixample és converteix en un dels punts 
centrals de la ciutat de Barcelona amb una superfície de 747,7 ha, acullint 264.997 
habitants. 
 
El projecte segueix el PAD “Pla d’actuació del districte de l’Eixample” basat en la 
millora de la qualitat de vida de les persones mitjançant l’oferta de més serveis i de 
millor qualitat, i també mitjançant la creació de més espais públics i el manteniment 
dels existents. 
 
Segueix les bases establertes en: 
 

- Manteniment de l’espai: Manteniment de voreres, accessibilitat, nou 
enllumenat, mobiliari, pavimentació i poda i millora de l’arbrat. 

- Convivència: Dissenyar l’espai perquè no només s’adapti, sinó que faciliti una 
mobilitat sostenible. 

- Reformes urbanes: Consolidar l’Eixample com un districte accessible, 
fomentant no només la pràctica eliminació de les barreres arquitectòniques de 
carrers, sinó també un disseny on compti especialment trencar barreres de 
discapacitats sensorials. 

- Continuar amb el pla de passatges, consistent en la reforma urbana de 
passatges de titularitat pública i en l’impuls de la reforma dels passatges de 
titularitat privada. 

- Mobilitat i sostenibilitat: Ampliació de les voreres per donar prioritat al vianant, 
prioritat invertida. 

- Avançar en la implantació de vies de Prioritat invertida. 
 

També s’han seguit els criteris del PGM-76, corresponent al Pla General Metropolità 
d’Ordenació Urbana, l’objecte del qual és l’ordenació urbanística de Barcelona. Les 
normes concretes es regeixen en la Normativa Urbanística referida a la mancomunitat 
de municipis. 
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2. ANTECEDENTS 
 
La última remodelació del Passatge Batlló comprès entre els carres Provença i 
Rosselló, és va dur a terme l’any 1996 seguint els criteris d’urbanització d’aleshores, 
deixant la calçada i les voreres a diferent nivell. 
 
Posteriorment s’ha dut a terme la substitució d’algun element del mobiliari urbà. 
 
Els documents bàsics per a l’elaboració del projecte han estat: 
 

- PAD, Pla d’actuació al districte de l’Eixample. 
- Plànols base de l’estat actual del passatge, lliurats per l’administració pública 

local de l’Ajuntament de Barcelona. 
- Plànols base e informació addicional dels serveis afectats i informació 

addicional sobre les instal·lacions, lliurats per les diferents companyies i 
l’administració pública local de l’Ajuntament de Barcelona. 

- Estudi Geotècnic, lliurat pel Centre Català de Geotècnia. 
- Normativa, legislació i ordenances de caràcter vigent en relació a la situació de 

l’àmbit d’obra. 
- Conjunt de Plecs de condicions facilitats pels organismes competents. 

 
 
 
3. OBJECTE DEL PROJECTE 
 
El present projecte té com objecte la redefinició i millora de l’espai públic mitjançant 
una nova secció del vial del passatge Batlló entre els carrers Provença i Rosselló. 
 
La nova secció contemplarà la calçada i les voreres a un mateix nivell formant una 
plataforma única. 
 
Aquesta redefinició del passatge el converteix en un carrer de prioritat invertida, on els 
vianants tenen preferència al pas respecte els vehicles. 
 
Els treballs comporten per una banda la urbanització, així com la definició de les 
xarxes de serveis. 
 
El projecte d’urbanització desenvolupa els següents conceptes: 
 
• Demolicions i moviment de terres 
• Xarxes de clavegueram  
• Pavimentació 
• Jardineria i reg 
• Enllumenat públic 
• Mobiliari urbà 
• Senyalització 
 
La superfície del sector de l’àmbit del projecte es de 1006 m2 i longitud total de 124 m, 
entre els carrers Provença i Rosselló. 
 

La descripció de la urbanització i les noves xarxes de serveis es contemplen en els 
capítols i plànols que composen aquest projecte. 
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4. ESTAT ACTUAL 
 
L’àmbit del present projecte està definit pel traçat del passatge Batlló i delimitat pels 
carrers Provença i Rosselló. 
És un carrer tipus passatge on hi predominen els habitatges particulars, petits 
començos i magatzems.  
 
La circulació és troba restringida a l’ús exclusiu de veïns i el sentit d’aquest és 
ascendent de Provença a Rosselló. 
 
Actualment la secció de carrer te un ample variable,creixent desde Provença cap a 
Rosselló. L’ample de façana a façana és de 7,62 m a la confluència amb el carrer de 
Provença i 7,80 m a la trobada amb el carrer Rosselló.  
 
La secció actual presenta unes voreres amb un ample mig de 1,84 m i 3,16 m als 
costats Llobregat i Besòs respectivament i una calçada de 2,70m d’amplada mitja en el 
punt central, incloent la vorada. 
 
El passatge presenta la calçada i les voreres a diferent nivell generant una barrera 
arquitectònica. La diferència de cota mitja entre calçada i vorera generada per la 
vorada és de 15 cm . Les voreres són de panot, la vorada de pedra granítica i la 
calçada d’asfalt. 
 
En els encreuaments amb els carrers Rosselló i Provença trobem passos de vianants 
amb gual en rampa tipus BCN 120. 
 
Aquest és un passatge on predominen els magatzems i petits comerços, i és per això 
que s’hi troben alguns guals en rampa, tres en el costat Besòs.  
 
L’enllumenat es troba al costat Besòs, format per 7 unitats. Els models de fanals 
columna tipus Nickolson amb globus de 500 mm de diàmetre; que produeixen un nivell 
lumínic insuficient i han quedat antiquats. En l’inici del passatge en el tram Provença 
trobem un fanal en façana que presenta un mal estat. 
 
L’arbrat està en el costat Besòs intercalat amb l’enllumenat, constant 20 unitats la 
majoria del tipus Mèlia Azedarach, alguns d’ells presenten mal aspecte o unes mides 
sobrepassades en relació a la tipologia de passatge. 
 
En la vorera del costat Llobregat s’hi troben una sèrie de 34 pilones, separades cada 
3.5m aproximadament i una en el costat Besòs. Algunes és troben en mal estat o fins i 
tot han estat arrancades. 
 
En els encreuaments del passatge hi ha dos papereres, una a Rosselló i l’altre a 
Provença. 
 
També trobem la presencia de senyals de trànsit. Una a la vorera de Provença que 
indica la prohibició de circulació (R-100) excepte veïns i les restants a l’encreuament 
amb Rosselló, indicant  un cedir el pas (R-1), una prohibició d’entrada (R-101) i una 
Zona Blava d’aparcament. 
 
El passatge presenta 3 pous de registre i 2 punts de recollida d’aigües per embornals, 
format per dos parells d’embornals als dos costats de la calçada en diferents trams del 
carrer.. En els encreuaments s’hi troben 2 embornals en Rosselló i tant sols un en 
Provença al costat Besòs. Els embornals són del tipus bústia 
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En l’”Annex 1. Fotogràfic” és presenten un conjunt d’imatges que reflecteixen l’estat 
actual del passatge. 
 
 
 
5. ANÀLISI DE LA PROBLEMÀTICA 
 
Actualment el Passatge Batlló està format per les dos voreres laterals i la calçada a 
diferent nivell. En tota la ciutat de Barcelona i especialment en el districte de 
l’Eixample, s’està seguint un criteri de remodelació dels passatges formant una 
plataforma única i aquest passatge és un dels que encara és troba amb aquest 
inconvenient, generant un problema per a les persones de mobilitat reduïda. Aquest 
desnivell entre calçada i voreres provoca una partició del carrer en tres parts 
excessivament diferenciades, les dos voreres i la calçada. 
 
Un altre inconvenient és que la vorera del costat Llobregat és més petita que la del 
costat Besòs. Amb la nova reorganització del carrer és buscarà que els dos costats 
quedin equilibrats amb el mateix ample de vorera.  
 
En diversos punts del passatge es presenten problemes en les entrades dels edificis, 
on és generen excessius desnivells entre la cota del carrer i la de l’edifici, creant uns 
marxapeus massa elevats que causen problemes d’accessibilitat a les finques. 
 
Per altre banda al passatge li cal una nova estètica millorant i restituint elements en 
mal estat o envellits, com poden ser diverses parts del panot en voreres, l’asfalt en 
calçada i diferents elements del mobiliari urbà i serveis. Amb una nova estètica 
s’aconseguiria adequar el passatge als carrers de l’entorn, trobar-se integrat en els 
importants nuclis urbans que l’envolten com són l’Hospital Clínic Provincial de 
Barcelona i l’Escola Tècnica d’Enginyeria Industrial. 
 
L’enllumenat del passatge és insuficient, ja que els fanals presents no aporten una 
lluminositat correcte. A aquest fet s’afegeix que els fanals és troben intercalats amb 
l’arbrat, en certs punts excessivament propers, provocant que els arbres tapin gran 
part de la llum emesa. 
  
Un dels problemes que també presenta és la deficient evacuació d’aigües en el 
cruament del passatge Batlló amb el carrer Provença, generant acumulació d’aigua en 
els dies de pluja.  
 
En l’”Annex 2. Patologies i estat actual”, és poden observar les diferents 
problemàtiques que presenta el Passatge Batlló. 
 
Degut a tot aquest conjunt de problemàtiques i amb l’objectiu de solucionar-les s’ha 
redactat el present projecte d’Urbanització del Passatge Batlló. 
 
 
 
 
 
 
6. ANÀLISI D’ALTERNATIVES 
 

6.1   Proposta d’alternatives 
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Un cop detectats els diferents problemes que es presenten en el Passatge Batlló, cal 
estudiar les alternatives que es poden plantejar per tal de solucionar-los. 
 
Les alternatives estudiades segueixen mantenint la tipologia del passatge, es a dir 
circulació de vianants i trànsit de vehicles exclusivament de veïns. 
S’han desestimat alternatives com la formació d’un passatge totalment per vianants, o 
un passatge on és permeti l’accés a tot tipus de vehicles, ja que no s’ajustarien als 
criteris establerts actualment per part de l’administració en el districte de l’Eixample. 
Així doncs s’han considerat diferents alternatives, en funció de diversos motius i criteris 
referents al disseny, mobilitat, sostenibilitat, aspectes tècnics i econòmics, triant 
finalment l’alternativa més adequada i que compleixi la major part dels aspectes 
considerats. 
 
 

- Alternativa A 
 
Una  alternativa és un projecte de remodelació dels deterioraments, tant sols 
substituint el mobiliari urbà obsolet o en mal estat i restituint les parts de panot o 
d’asfalt en pitjors condicions. Aquest seria un projecte tant sols de reposició, de poc 
pressupost i baix termini d’obres 
Aquesta seria l’alternativa més simple i econòmica, que tot i remodelar els elements en 
pitjor estat no solucionaria el problema principal del desnivell entre calçada i vorera.  
Tot i ser factible, aquesta alternativa no és correspon amb els criteris actualment 
aplicats per l’administració en aquest tipus de passatges. 
 
                     

 
Proposta d’alternativa A 

 
 

- Alternativa B 
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Es planteja una renovació total de la pavimentació tant voreres com calçada, deixant 
aquesta a diferent nivell com és troba actualment. Inclou la renovació del mobiliari urbà 
obsolet o en mal estat.  
 
Aquest projecte augmenta el pressupost i termini de les obres respecte la anterior 
alternativa, però segueix amb el mateix inconvenient que l’alternativa anterior, sense 
solucionar la problemàtica de les barreres arquitectòniques. 
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Proposta d’alternativa B 
 
 

- Alternativa C 
 
Aquesta alternativa contempla un projecte d’urbanització del passatge, modificant 
secció tipus. La solució proposada contempla la calçada i les voreres a un mateix nivell 
formant una plataforma única. 
Amb aquest nou disseny de plataforma única el passatge passa a ser de prioritat 
invertida, on els vianants tenen preferència respecte els vehicles. 
 
Per uniformitzar el passatge les dos voreres passaran a tenir el mateix ample. La nova 
secció s’executarà amb una sola línia de recollida d’aigües. 
Inclou la renovació total de mobiliari urbà, enllumenat i arbrat. 
Amb aquesta solució s’augmenta el pressupost i el termini d’obres respecte les 
alternatives inicials. 
 
Aquest alternativa soluciona el desnivell entre calçada i vorera, eliminant la barrera 
arquitectònica que representa i adequant-se als actuals criteris de disseny de 
l’administració. 
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Proposta d’alternativa C 

 
 

6.2  Comparació i selecció d’alternativa 
 
Les diferents alternatives mencionades presenten diferents aspectes positius i 
negatius.  
Per analitzar-ho de forma més objectiva possible s’estableixen quins vectors són els 
que considerem es consideren més representatius i significatius d’aquesta actuació, 
tenint sempre present que és un anàlisi en certa mesura subjectiu, però suficient per 
determinar la millor alternativa en termes globals. 
 
Vectors considerats: 

- Millora accessibilitat. 
- Adequació a normativa vigent. 
- Millora prestacions. 

Lumínica (prestacions i contaminació). 
Contaminació sonora. 

- Cost actuació. 
- Cost manteniment. 
- Estalvi energètic i consums aigua. 
- Molèsties en fase obres. 
- Millora de l’estètica. 

 
Per poder valorar cada alternativa, es realitza un quadre comparatiu multicriteri on 
queden reflectides les principals característiques de cada opció, a partir de ponderar 
cada criteri amb un pes, en funció de la seva importància. Així, cada alternativa s’ha 
puntuat  de menys a més amb valors de zero a tres; sent aquest el factor multiplicador 
de cada criteri. 
  
 
 
 
 
 
 
 



MEMÒRIA 

 URBANITZACIÓ DEL PASSATGE BATLLÓ 

 

  8

VECTOR COMPARATIU PES A B C 
Millora accessibilitat. 10   XXX 

Adequació a normativa vigent. 8  XXX XXX 

Millora prestacions lumínica 
(prestacions i contaminació). 

7  XX XX 

Millora prestacions contaminació 
sonora. 

7  X X 

Cost actuació. 7 XXX   

Cost manteniment. 7  XX XX 

Estalvi energètic i consums aigua. 6  XXX XXX 

Molèsties en fase obres. 5 XXX   

PUNTUACIÓ  36 77 107 

 
Anàlisi comparatiu multicriteri. 

 
 
Un cop analitzats els principals criteris que condicionen la selecció de les alternatives, 
és conclou que la millor solució que resol les principals problemàtiques del Passatge 
Batlló, és l’Alternativa C. 
 
L’ALTERNATIVA C, té com objecte la redefinició i millora de l’espai públic mitjançant 
una nova secció del vial del passatge Batlló. La nova secció contemplarà la calçada i 
les voreres a un mateix nivell formant una plataforma única. El passatge és de prioritat 
invertida, on els vianants tenen preferència respecte els vehicles. 
 
Tot i que l’elecció d’una alternativa que consideri el Passatge com a vial en plataforma 
única resulta evident, sota el context de projectes que actualment realitza 
l’administració, aquest anàlisis multicriteri garanteix que aquesta és addicionalment la 
solució optima sota criteris generals. 
 
 
 

6.2.1 Variants de l’alternativa seleccionada 
 

Un cop seleccionada l’Alternativa general C, com a renovació total del passatge basat 
en un vial en plataforma, cal analitzar diferents sub-aternatives variants per acabar de 
decidir quines són les característiques i disposicions que ha de prendre el passatge 
per a garantir una proposta òptima que solucioni tota la problemàtica associada.  
 
Per tal d’uniformitzar el passatge s’ha optat per dissenyar les voreres amb el mateix 
ample, obtenint finalment un ample mig de voreres de 2,35 m i un ample de calçada 
mig de 2,20 m representant 3,00 m amb 0,4 de vorada – rigola en els laterals.  
 
L’elecció del tipus de paviment tant en voreres com en calçada, està especialment 
orientat a emfatitzar en la tipologia de carrer de prioritat invertida, on els vianants 
disposen de total prioritat per davant dels vehicles. Per això, la calçada del passatge 
estarà formada per aglomerat asfàltic amb additiu vermell òxid de ferro i les voreres 
per paviment de peces prefabricades de formigó tipus Torho de 60x40.  
 
Es contempla un nou enllumenat, arbrat i mobiliari urbà que farà canviar per complert 
la fisonomia del passatge, fent-lo millorar en tots elos sentits. 
Els treballs comporten per una banda la urbanització, així com la definició de les 
xarxes de serveis. 
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Un cop triada l’alternativa de plataforma única i els aspectes generals, és passa a 
estudiar diferents possibilitats en funció de la posició de la línia de pendents, la 
ubicació de l’arbrat i la posició de l’enllumenat. 
 
 

- Sub-alternativa, Variant C1  
Plataforma única amb l’enllumenat i l’arbrat alineats al mateix costat. 
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Proposta de variant C1 

 
 

- Sub-alternativa, Variant C2 
Plataforma única amb l’enllumenat i l’arbrat a diferents costats. 
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L’alternativa escollida finalment ha estat la SUB-ALTERNATIVA VARIANT C.2, 
plataforma única amb línia de pendent al costat Llobregat, enllumenat al costat 
Llobregat i arbrat al costat Besòs. Aquesta combina una correcta disposició dels 
elements, generant un espai uniforme estèticament agradable amb elements en les 
dos voreres, i facilitant la convivència en espais separats de l’enllumenat i l’arbrat, sota 
criteris tècnics enunciats en els seus respectius annexes, “Annex 2.10. Enllumenat i 
2.11. Jardineria i xarxa de reg”  
 
 
6.2.2   Resum de l’alternativa seleccionada 
 
S’ha triat questa alternativa de disposició de l’enllumenat  al costat Llobregat i l’arbrat 
al costat Besòs, per solucionar que l’ interferència de l’arbrat produeixi pèrdues en el 
rendiment de l’enllumenat i facilitar treballs tant de poda dels arbres com de 
manteniment de l’enllumenat. 
 
La secció del passatge estarà formada per dos pendents transversals, que generaran 
una única línia de recollida d’aigües en la rigola del costat Llobregat. Aquesta 
distribució de la línia de pendent permet optimitzar el nombre d’embornals. 
 
Aquesta alternativa proposa voreres simètriques d’ample variable, 2,31 m el costat 
Provença i 2.40 m en el costat Rosselló i calçada d’ample uniforme de 2,20 m, 
representant 3,00m amb les rigoles de 0,4m laterals. 
 
En l’execució del pendent longitudinal és buscarà la línea més uniforme possible, 
intentant no crear canvis de pendents i alhora solucionar els problemes de marxapeus 
massa elevats en diferents edificis. 
 
Es potenciarà la xarxa de clavegueram amb una nova distribució dels embornals 
motivada pel canvi de secció del passatge, millorant l’evacuació d’aigües i eliminant els 
problemes que és produeixen en l’encreuament amb el carrer Provença. 
 
Amb aquest nou disseny de plataforma única és necessari indicar que el passatge és 
de prioritat invertida, on els vianants tenen preferència respecte els vehicles.  
 
S’ha triat aquesta alternativa seguint el criteri establert per l’Ajuntament de Barcelona, 
que està realitzant diferents arranjaments de passatges en tota la ciutat, considerant  
com a prioritàries les solucions que contemplin tot el carrer com a plataforma única de 
prioritat invertida. 
 
Es considera que l’alternativa seleccionada és l’òptima, solucionant tots els problemes 
que el passatge planteja, alhora adequant-se als criteris tècnics, econòmics i socials.   
 
 
6.2.3   Resum de millores  
 
El tractament del Projecte te en compte els següents objectius: 
 
• Millora de l’accessibilitat eliminant les barreres arquitectòniques existents a nivell de 

paviments.  
•  Pacificar el carrer. 
•  Nova pavimentació tant en vorera com en calçada. 
•  Materials de llarga durabilitat i baix manteniment. 
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• Nou enllumenat millorant la capacitat lumínica i d’acord amb els criteris d’estalvi 
energètic, aplicant un sistema d’enllumenat tipus LED. 

•  Nova xarxa d’embornals que soluciona els problemes existents als extrems. 
•  Nou arbrat adequant-los a la normativa de Parcs i Jardins de Barcelona. 
•  Xarxa de reg automatitzat, minimitzant el consum d’aigua i garantint el reg a l’arbrat. 
•  Renovació del mobiliari urbà. 
•  Millora de l’estètica general del passatge. 
 
 
 

7. JUSTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 

 
7.1   Treballs previs 
 
Un cop obtinguts tots els permisos d’obra i pactat amb la Comissió d’Obres i Circulació 
totes les restriccions necessàries es podrà iniciar l’obra. És col·locaran les 
senyalitzacions necessàries i s’efectuarà el ballat d’obres. Aquests s’especifiquen en 
els plànols de l’”Annex 17. Seguretat i Salut”. 
 
 
7.2   Enderrocs, Moviment de Terres i Serveis Afectats 
 
Per tal de poder inicial els treballs, es retiraran tant el mobiliari existent com els 
elements d’enllumenat i seran traslladats als magatzems municipals.  
En aquest apartat es considera la retirada dels fanals 7 tipus columna i un en façana, 
de les dos papereres, de tres senyals de trànsit i de 35 pilones. 
Es transportaran els materials que resultin d’aquestes operacions a l’abocador 
autoritzat, segons el Pla de Residus Municipal. 
 
Posteriorment s’enderrocaran els paviments de vorera i calçada així com les vorades i 
tots aquells elements que interfereixin en el nou traçat. 
 
Un cop enderrocats els paviments existents, es duran a terme els treballs d’excavació 
necessaris per executar les noves caixes de paviment a les noves rasants projectades 
i per executar les rases destinades a la implantació de les noves xarxes de serveis. 
Un cop realitzada l’excavació pertinent en cada punt del passatge, es col·locarà una 
subbase de tot-u amb la corresponent compactació 95% pm. 
 
En tot el procés constructiu de l’obra, és tindrà en compte la presencia dels serveis 
existents en el passatge Batlló. Així doncs és durà a terme la localització i protecció 
d’aquests en cas de ser necessari. 
 
Els serveis consultats pel Projecte corresponen a les següents xarxes: 
 
- Xarxa de clavegueram. CLABSA 
 
- Xarxa de fibra òptica per clavegueram. CLABSA  
 
- Serveis d’Aigües de Barcelona. AGBAR 

- Xarxa d’enllumenat públic. Ajunatment de Barcelona 
 
- Xarxa d’electrica. FECSA ENDESA 
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- Xarxa de Gas. Gas Natural 

- Instal·lacions de comunicació. Telefónica 

- Instal·lacions de comunicació. Orange 

- Instal·lacions de comunicació. ONO 

- Instal·lacions de climatització. Districlima 

- Serveis CRI 

-Instal·lacions de Red de fibra Colt 

- Refugis de guerra i mines. CLABSA 

 

Tota la informació i plànols referents a aquestes instal·lacions és troben en l’ “Annex 3. 
Serveis afectats”. 

 
7.3   Xarxa de clavegueram 
 
Tant per motius funcionals com per la nova disposició de la secció del passatge, el 
projecte contempla una nova xarxa de clavegueram. Aquesta, estarà formada per 9 
embornals i 6 pous de registre. Aquests aniran connectats al col·lector tipus NT39A 
existent al passatge Batlló, hidràulicament suficient. 
S’aprofitarà la ubicació dels tres embornals existents en els encreuaments i la resta 
d’embornals del passatge no podran ser aprofitats ja que el punt d’ubicació de l’antic 
embornal no coincideix amb l’actual línia de recollida d’aigües. 
Per optimitzar el nombre d’embornals, s’ha considerat la secció transversal amb doble 
pendent de l’1% i el 2%, incidint en la rigola del costat Llobregat, on aniran col·locats 
els embornals al llarg del passatge. 
Per la determinació del nombre d’embornals s’ha seguit el normativa establert per 
CLABSA. El projecte contempla la col·locació d’embornals senzills amb reixa tipus 
Meridiana i els pous de registre amb la tapa convencional de la ciutat de Barcelona. 

S’ha considerat mantenir els tres pous de registre existents i construir-ne tres de nous. 
La connexió dels embornals fins al col·lector es farà amb tubs de PVC de diàmetre 
500mm i recoberts de formigó.  
 
Tota la xarxa de clavegueram s’ha dissenyat complint els criteris del departament de 
Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona, coordinats per l’empresa municipal 
CLABSA. 

En l’”Annex 9. Xarxa de clavegueram” és detalla el nou sistema d’evacuació d’aigües. 
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7.4   Xarxa d’enllumenat públic 
 
Es segueixen les recomanacions del Real Decret 1980/2008 del 14 de Novembre 
referent a reglament d’eficiència energètica d’instal·lacions d’enllumenat exterior ITC 
EA-01 y  ITC EA-02. 
 
En el projecte d’Urbanització del Passatge Batlló s’ha decidit substituir l’enllumenat 
existent format per 7 fanals tipus columna “Nikolson” en el costat Besòs. El nou 
enllumenat està format per 8 fanals model Venus Eixample columna model Columna 
TOP Venus 60W 3500K de 4,5m d’alçada, situats unilateralment al costat Llobregat. 
S’aplicarà tecnologia LED en el grup òptic (32LED). 

L’enllumenat es situa al costat contrari de l’arbrat per tal que aquest no interrompi i 
minimitzi la lluminositat. Amb aquesta nova distribució es podrà treure el màxim 
rendiment de la lluminària de la nova xarxa d’enllumenat públic. 

S’ha adoptat la solució més adient pel bon funcionament de la línia d’enllumenat i per 
tal de facilitat el manteniment de les instal·lacions. El nou sistema d’enllumenat basat 
en la tecnologia LED proporciona una major eficiència energètica i majors durabilitat, 
garantint una bona il·luminació i baixos costos a mig llarg termini. 

L’enllumenat projectat està format per 2 línies en el costat Llobregat connectades a la 
línia general en un pericó situat a l’encreuament entre el passatge Batlló i el carrer 
Rosselló. Aquestes dos línies connecten alternadament els fanals, quatre la línia 1 i 
quatre la línia 2. Aquesta línia a la que ho connectem depèn del quadre de 
comandament en la confluència dels carrers Còrsega i Villarroel.  

Les línies aniran soterrades en la seva totalitat, en rases sota vorera. 

En l’”Annex 10. Xarxa d’enllumenat” s’especifica el nou sistema d’enllumenat del 
passatge.  

 
7.5   Pavimentació 
 
Un cop realitzada l’excavació, col·locació de la subbase i l’execució de les diferents 
xarxes és procedeix a la pavimentació del passatge. Inicialment és realitzarà la 
pavimentació en vorera i posteriorment s’asfaltarà la calçada. 
 
Les voreres del passatge són d’ample simètric i variable longitudinalment de 2.31 m en 
l’extrem Provença i 2,40 m en l’extrem Rosselló. Estaran formades per un paviment de 
peces prefabricades de formigó tipus Torho de 60x40x7cm , col·locat sobre una base 
de formigó HM-20. 
 
La secció considerada de calçada és de 2.20 m , sent 3,00 m amb la  rigola de basalt 
de 40x40x8cm sobre formigó. Aquesta rigola basàltica també és disposarà 
transversalment en els extrems generant un encintat del paviment asfàltic. 
La calçada es pavimentarà amb aglomerat asfàltic F-10 + D-12 + S-20 sobre una capa 
de formigó HM-20. En l’aglomerat asfàltic és disposaran els regs d’imprimació i 
adherència corresponents. 
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A la capa d’aglomerat superior F-10, se li afegirà additiu colorant d’òxid de ferro per tal 
d’aportar una tonalitat vermellosa al paviment, amb l’objectiu de ressaltar la tipologia 
de carrer de prioritat invertida. 
 
En els encreuaments amb el carrer Provença i Rosselló es col·locarà panot per a 
vorera 20x20x4cm sobre una base de formigó HM-20, per adequar-ho a l’actual 
pavimentació en aquests carrers. En les connexions amb aquests carrers s’executaran 
els guals per a vehicles de pedra granítica gris, les vorades de pedra granítica 
20x25cm i rigola de color blanc en els laterals. 
 
En els extrems del passatge, es realitzarà una pavimentació en forma d’encintat 
horitzontal estriat, com a senyalització per a invidents. Aquesta franja de 40cm és 
col·locarà en l’interior del passatge complint la normativa vigent. 
 
Alhora que és realitza la pavimentació en vorera, s’aniran col·locant els escossells 
d’acer inoxidable de 120x80 cm en cada punt on s’ubiqui un arbre. 
 
En l’”Annex 8. Pavimentació” és detalla el tipus de pavimentació emprada en el 
passatge. 
 
 
7.6  Jardineria i reg 
 
- Jardineria 
 
Es preveu la plantació d’arbrat d’alineació a la vorera Besòs, a base de Tarongers  
(ctitrus aurantium) a una distancia entre escossells de 5m, variant en funció de les 
característiques del passatge. Formaran un total de 21 arbres. 

Els elements de jardineria previstos en el projecte són: 

- Arbrat:  Citrus Aurantium, perímetre 20/25 cm 
 

Tots els treballs de jardineria estaran subjectes a les prescripcions del “Plec de 
Condicions Tècnic facultatives d’obra nova de jardineria” i els “Criteris establerts per la 
Instrucció de l’alcaldia relativa als Elements Urbans de la Ciutat de Barcelona, en el 
Grup 5: Arbrat viari”, redactat per l’ Institut Municipal de Parcs i Jardins de l’ 
Ajuntament de Barcelona. 
En aquests documents s’indica la necessitat d’adequar cada tipus d’arbrat a les 
característiques del carrer on s’ubica. En aquest sentit indica especialment la 
necessitat de trasplantar arbres d’excessiva mida, tant en cos com en copa, en carrers 
amb amples insuficients com és el cas del Passatge Batlló. Corresponentment es 
proposen diferents classes d’arbres que si s’adeqüen al passatge. 
 
Per tal de facilitar els tràmits i feines de transplantament, és proposa el trasllat de 
l’arbrat existent en el parc més proper de competència de Parcs i Jardins, adequant-se 
al tipus d’arbrat existent. 
 
- Xarxa de reg 
 
El projecte preveu una xarxa de reg automatitzat i programat i addicionalment una línia 
de reg auxiliar.  

El reg per degoteig de l’arbrat es farà amb anells de reg amb degotadors, inserits cada 
50cm. S’instal·laran un total de 21 anelles, una per cada arbre. 
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La nova xarxa de reg automatitzat es connectarà a la xarxa d’aigua potable a la 
confluència Passatge Batlló amb el carrer Provença. L’escomesa a contractar serà de 
8,0m3/h, que permet un consum de 8.000 l/h. 

Es preveu la instal·lació d’un armari estàndard amb programador elèctric, a la vorera 
del carrer Provença. L’armari es connectarà fins el quadre d’enllumenat públic existent 
entre el carrer Còrsega i Villarroel. 

S’executarà un sector de reg i es col·locarà un by-pass sectorial dins d’arqueta.  
S’instal·larà dintre de pericó del by-pass sectorial un programador autònom 
programable. 

La xarxa de reg auxiliar s’executarà paral·lela a la xarxa de reg per degoteig. 
Incorporarà tres boques de reg de fosa de ferro, dos en els extrems del passatge i una 
en el centre. Aquesta xarxa s’utilitzarà en cas d’averia de la xarxa de degoteig i per si 
hi ha necessitat de regar l’arbrat dels carrers Rosselló i Provença. 

El traçat de les dos canonades s’executarà mitjançant rases sota voreres. Es 
col·locaran vàlvules de desguàs i de descàrrega  a cada extrem de la línia de reg. 

Tots els treballs de la xarxa de reg estaran subjectes a les prescripcions del “Plec de 
Condicions Tècniques per a les Instal·lacions de Reg” redactat per l’ Institut Municipal 
de Parcs i Jardins de l’ Ajuntament de Barcelona. 
 
 
Tant l’arbrat seleccionat com el sistema de reg que l’acompanya, es troben 
especificats en l’”Annex 11. Jardineria i xarxa de reg”. 
 
 
7.7   Mobiliari urbà 
 
El mobiliari urbà s’ha seleccionat sota criteris d’adequació i uniformitat al mobiliari que 
aplica l’Ajuntament de Barcelona, especialment en el districte de l’Eixample. 
 
Els elements de mobiliari urbà previstos en projecte són: 
• Paperera de 70L model Barcelona, 2 unitats. 
• Pilona model C-43 Barcelona 92, 53 unitats. 
• Escossells d’acer inoxidable de 120x80 cm, 21 unitats. 
• Armari de registre Himmel, xarxa de reg. 
 
Addicionalment, tot i no ser pròpiament elements del mobiliari urbà s’han considerat 
sota conceptes estètics d’adequació al mobiliari existent: 
• Reixa embornal tipus Meridiana 
• Model de columna d’enllumenat Eixample VenusTop. 
 
En l’”Annex 12.Mobiliari urbà” és mostren més detalls sobre aquests elements. 
 
 
7.8.  Senyalització 
 
Es manté el sentit de circulació del passatge Batlló de Provença a Rosselló, sent 
aquest un vial de prioritat invertida d’ús exclusiu per a veïns. 
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El present projecte inclou la senyalització horitzontal del vial, línies de direcció, Stop i 
línia d’aturada. 
També inclou la senyalització vertical corresponent referent a prioritat invertida(S-28 i 
S-29) , gir prohibit a l’esquerra(R-303) , prohibida circulació excepte veïns (R-100), 
STOP (R-2) i senyalització d’Àrea blava. 
 
El disseny de la senyalització s’ha realitzat complint la normativa 8.1 IC “Señalización 
vertical” i 8.2 IC “Marcas viales”. 
 
 
 
8.   PLANEJAMENT URBANÍSTIC 
 
Els terrenys afectats per les obres del present projecte són de titularitat pública, amb 
classificació urbanística de vial (5) segons el PGM. 
 
Per aquest motiu no cal preveure cap tipus d’expropiació. 
 
 
9.   JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de l’IMU, Institut 
Municipal d’Urbanísme en l’àmbit de Barcelona, de l’any 2013, via ITeC (Institut de 
Tecnologia de la Construcció de Catalunya), realitzat amb els costos de mà d’obra, 
maquinària i materials de mercat. 
 
Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els 
sobrecostos per obres de petit import en un únic coeficient. El coeficient seleccionat 
per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos indirectes que s’aplica a 
la justificació de preus, havent-hi establert un 15%. 
 
Tota la justificació de preus, així com els elements bàsics s’inclouen a l’”Annex 14  
Justificació de preus”. 
 
 
10.   TERMINI DE LES OBRES 
 
Es preveu un termini d’execució de les obres de quatre (4) mesos. 
 
La planificació de l’obra  així com els equips de treball es defineixen i desenvolupen a 
l’”Annex 15. Pla de treballs”. 
 
 
11.   CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
La llei 30/2007 “LEY DE CONTARTOS DEL SECTOR PÚBLICO” (LCSP) estableix a 
l’article 54 que per demanar classificació de contractista per obres l’import d’aquesta 
ha de ser superior a 350.000 €. 
 
Donat que no sobrepassem aquest import, per la licitació de l’obra no es requereix cap 
classificació específica. 
 
 
 



MEMÒRIA 

 URBANITZACIÓ DEL PASSATGE BATLLÓ 

 

  17

12.   REVISIÓ DE PREUS 
 
Segons l’esmentada “LCSP a l’article 77”, per tenir dret a revisió de preus el termini de 
l’obra ha de ser superior a un any. 
Donat que l’actuació és de 4 mesos, no és estrictament necessari preveure revisió de 
preus. 
 
 
13.   SEGURETAT I SALUT 
 
Donat l’ import i el termini de l’obra que desenvolupa el projecte, i segons la llei vigent, 
cal desenvolupar un estudi de Seguretat i Salut. El projecte incorpora l’annex d’estudi 
de  seguretat i salut, necessari per dur a bon fi l’execució de les obres d’urbanització i 
complir amb la llei. En aquest estudi s’especifiquen i descriuen les mesures de 
Seguretat i Salut que s’han de prendre en la realització de les obres, amb caràcter 
general i particular. 
 
L’import previst de seguretat i salut és de 13.138,34 €; que se incorpora al pressupost 
d’execució material de l’obra. 
 
Aquest estudi és troba en l’”Annex 17.Estudi de Seguretat i Salut”. 
 
 
14.   GESTIÓ DE RESIDUS I AMBIENTALITZACIÓ DE LES OBRES 
 
Segons el decret 161/2001 s’ha de procedir a l’ordenació de les operacions de gestió 
d’enderrocs, la runa i altres deixalles de la construcció considerats residus per raons 
de protecció del medi ambient i econòmiques. 
 
Així mateix el decret 105/2008, d’1 de febrer, Regulació de la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició, estableix el desenvolupament a nivell de projecte 
les prescripcions que s’ha de complir. 
 
També en compliment de la normativa de l’Ajuntament de Barcelona, tot i que el 
present pressupost està en el límit establerta en aquesta, s’ha redactat una memòria 
ambiental on s’analitzen els principals vectors ambientals de l’obra, ja en fase 
d’execució com el de l’obra final 
 
Per aquest motiu s’ha redactat l’”Annex 18. Residus i Ambientalització de les Obres”; 
on s’ha incorporat el Pla de Gestió de Residus i la Memòria Ambiental anteriorment 
mencionada. 
 
S’incorporen els criteris de la guia d’Ambientalització de les Obres a la Ciutat de 
Barcelona, s’adjunta l’apartat de “Check List”. 
 
 
15.   DECLARACIÓ DE PROJECTE COMPERT 
 
El present projecte contempla tots els apartats i requeriments establers a l’article 107 
de la LCSP, quedant totalment definida l’obra d’ URBANITZACIÓ DEL PASSATGE DE 
BATLLÓ. 
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16.   PRESSUPOST 
 
 
El pressupost per capítols de l’obra és el següent: 
 
 

ENDERROC I DESMUNTATGES     16.887,32
MOVIMENT DE TERRES 3.275,26
PAVIMENTACIO 81.084,65
XARXA CLAVEGUERAM 15.263,17
ENLLUMENAT PÚBLIC 27.672,76
JARDINERIA 31.910,86
XARXA DE REG 12.920,14
SENYALITZACIONS i MOBILIARI 7.042,32
PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR 15.000,00
SEGURETAT I SALUT 13.138,35

PRESSUPOST  EXECUCIÓ MATERIAL   224.194,83

DESPESES GENERALS I BENEFICI INDUSTRIAL 19% 42.597,02

TOTAL 266.791,85

IVA 21% 56.026,29

TOTAL  PRESSUPOST  PER  CONTRACTE  IVA  INCLÒS 322.818,14

 
 
 
El pressupost d’execució material ascendeix a la quantitat de DOS-CENTS VINT-I-
QUATRE MIL CENT NORANTA-QUATRE AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS 
(224.194,83€) la qual incrementat amb el 13% de despeses generals, el 6% de 
benefici industrial i el 21% d’IVA, dóna un valor del Pressupost d’Execució per 
Contracte de TRES-CENTS VINT-I-DOS MIL VUIT-CENTS DIVUIT EUROS AMB 
CATORZE CÈNTIMS (322.818,14€).  
 
 
 
17.   DOCUMENTS DEL PROJECTE 
 
• Memòria 

• Fitxa resum 
• Annexes 

 1.  Annex fotogràfic 
 2.  Annex patologies i estat actual 
 3.  Annex topogràfic 
 4.  Annex geologia i geotècnia 
 5.  Annex traçat 
 6.  Annex trànsit i mobilitat 
 7.  Annex accessibilitat 
 8.  Annex pavimentació 
 9.  Annex xarxa de clavegueram 
10. Annex xarxa d’enllumenat 
11. Annex jardineria i xarxa de reg 
12. Mobiliari urbà 
13. Serveis afectats 
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14. Annex justificació de preus 
15. Annex pla de treballs 
16. Annex control de qualitat 
17. Annex estudi seguretat i salut 
18. Annex residus i ambientalització de les obres 

 
• Plànols 
 
• Plec de condicions 
 Plec de condicions General 
 Plec de condicions Particular 
 Plecs annexes 
 
• Pressupost 
 
 Amidament 

Estadística de partides 
Quadre de preus 1 
Quadre de preus 2 
Pressupostos parcials 
Pressupost Total 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, Juny del 2013 
 
 
 
 
 
 
 

L’autor del projecte 
 Xavier Llopis Raja 



NOM:

Localització: Barcelona
Districte de l'Eixample

Terminis

Termini de l'actuació: 4 mesos

Dades econòmiques

Pressupost d'execució per contracte 266.791,85 €   
IVA 21% 56.026,29 €     

Total pressupost IVA inclòs 322.818,14 €   

€/M2 %

ENDERROC I DESMUNTATGES 16.887,32 24.316,05 24,2 7,5%
MOVIMENT DE TERRES 3.275,26 4.716,05 4,7 1,5%
PAVIMENTACIO 81.084,65 116.753,79 116,1 36,2%
XARXA CLAVEGUERAM 15.263,17 21.977,44 21,8 6,8%
ENLLUMENAT PÚBLIC 27.672,76 39.846,01 39,6 12,3%
JARDINERIA 31.910,86 45.948,45 45,7 14,2%
XARXA DE REG 12.920,14 18.603,71 18,5 5,8%
SENYALITZACIONS i MOBILIARI 7.042,32 10.140,24 10,1 3,1%
PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR 15.000,00 21.598,50 21,5 6,7%
SEGURETAT I SALUT 13.138,34 18.917,90 18,8 5,9%

PRESSUPOST PASSATGE BATLLÓ 224 194 83 322 818 14 320 9 100 0%

Import
Execució 
Material

E. Contracte 
IVA inclòs

Repercussió

Urbanització del Passatge Batlló 

Superfície construïda: 1006 m2 Arbres 21 Ut
Superfície vehicles 372 m2 Fanals nous 8 Ut
Superfície vianants 634 m2 Papereres 2 Ut
Longitud 124 m Pilones 53 Ut
Ample variable de 7,6 a 7,8 m Embornals 9 Ut

PRESSUPOST  PASSATGE BATLLÓ 224.194,83 322.818,14 320,9 100,0%

Paràmetres constructius

Secció tipus

Superfície construïda: 1006 m2 Arbres 21 Ut
Superfície vehicles 372 m2 Fanals nous 8 Ut
Superfície vianants 634 m2 Papereres 2 Ut
Longitud 124 m Pilones 53 Ut
Ample variable de 7,6 a 7,8 m Embornals 9 Ut
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1. ANNEX  FOTOGRÀFIC 

 

En aquest annex es mostren diferents imatges representatives de l’estat actual del 
passatge (Data imatges 11-04-2013), on es pot observar la seva tipologia i 
característiques principals, de forma general.  

En el plànol que es troba a continuació, es mostra una relació entre les fotografies 
adjuntes i la seva localització i orientació en el passatge. 

 

CARRER ROSSELLÓ

C
A

R
R

E
R

 C
O

M
T

E
 D

'U
R

G
E

L
L

C
A

R
R

E
R

 V
IL

L
A

R
R

O
E

L

CARRER PROVENÇA

P
A

S
S

A
T

G
E

 B
A

T
L
LÓ

 

   Localització i orientació de les fotografies en el Passatge Batlló. 

4

1 
2 

3 

7

5

9

6

8

10 

11 

12 



ANNEX  1.  FOTOGRÀFIC 

URBANITZACIÓ DEL PASSATGE BATLLÓ 

2 

 

 

 

   
 

 

 
Fotografia 1 

 

 
Fotografia 2 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografia 3 
 

 
Fotografia 4 



ANNEX  1.  FOTOGRÀFIC 

URBANITZACIÓ DEL PASSATGE BATLLÓ 

3 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografia 5 
 

 
Fotografia 6 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografia 7 
 

 
Fotografia 8 
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Fotografia 9 
 

 
Fotografia 10 
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2. ANNEX PATOLOGIES I ESTAT ACTUAL 
  
 
A continuació s’adjunten una sèrie d’imatges que mostren de forma gràfica els 
principals problemes que presenta el Passatge Batlló. 
 
 

 

 

 

 

 
Mostra del desnivell existent entre calçada i 

voreres. 
 

 
L’ample insuficient de les voreres dificulta el pas 

dels vianants. 

 
 

 

 

 
 

Estat actual, degradació del paviment en 
calçada i vorera. 

 
Degradació del ferm en calçada. 
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Mal estat dels guals d’accés a les finques. 
 

Paviment en vorera en mal estat. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Reclau d’antiga zona de contenidors 
d’escombreries. 

 

 
Marxapeus elevats que impossibiliten l’accés a 
persones, especialment de mobilitat reduïda. 
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Tubs d’antics serveis en la seva conversió 
soterrat – aeri. 

 
Mobiliari urbà deteriorat, Pilones trencades. 

 

 

  

 
 

Pilones envellides. 
 

Il·luminació insuficient. 
Cable aeri des de fanal existent. 
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Enllumenat insuficient al llarg de tot el 
passatge. 

 
Cablejat aeri de l’enllumenat sustentat en 

l’arbrat. 
 

 

 

 

 

 
 

Serveis aeris en mal estat, generalment mal 
adossats a façana. 

 
Mala ubicació i excessiva grandària de l’arbrat 

obstaculitza l’adequada visió de la senyalització 
vertical. 
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Arbrat excessivament gran en relació a 

l’amplada del passatge. 
Mal funcionament de la xarxa de clavegueram 

que no evacua correctament les aigües pluvials 
en el tram Provença.  
Escocell deteriorat. 

 

 

 

Les principals patologies presents en el passatge son les següents: 

a) Calçada: 

- Mal estat general de l’aglomerat en calçada. 
- Pèrdua de betum de la capa de trànsit per envelliment del ferm. 
- Deteriorament de ferm per creuament de serveis. 
 
b) Voreres: 

- Mal estat general del paviment en vorera. 
- Reparacions discontinues per canalitzacions i nous pericons de serveis. 
- Defectes en reposicions de paviments per la modificació o substitució de 

mobiliari urbà o suports de senyalització. 
- Deformació de vorera per efecte de les arrels de l’arbrat. 
- Deteriorament dels escocells per efecte de les arrels del arbrat i manca de 

suport de formigó. 
- Reclau en vorera per l’antiga ubicació dels contenidors de recollida 

d’escombreries. 
- Escapçament de vorades. 
- Disposició d’un ample insuficient pel pas del vianant. 

 
c) Mobiliari: 

- Mobiliari trencat, deformat, en mal estat o obsolet. 
 

d) Enllumenat: 

- Il·luminació insuficient. 
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- L’excessiva mida de l’arbrat interfereix en el bon funcionament de l’enllumenat. 
- Part del cablejat de l’enllumenat transcorre de forma a`ria, principalment en els 

encreuaments amb Provença i Rosselló. 
 
e) Arbrat: 

- Arbrat molt desenvolupat que presenta molèsties als balcons dels veïns, i 
interfereix amb les prestacions e l’enllumenat. 

- El tipus d’arbrat no s’adequa a les característiques d’arbrat viari establertes per 
Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
f) Serveis: 

- Punts baixos sense recollida d’aigües. Problemes en l’evacuació de les aigües 
pluvials, degut a l’absencia d’embornals en l’encreuament del Passatge Batlló 
amb el Carrer Provença, costat Llobregat 

- Males canalitzacions i connexions entre zones i dispositius. 
- Excessiva presència de serveis aeris, generalment mal adossats a façana.  
 
g) Accessibilitat: 

 
- Desnivell i ample de voreres, que incompleixen la nova normativa 

d’accessibilitat orden VIV 561/2010. 
- Excessiu desnivell d’alguns marxapeus de vivendes. 
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3. ANNEX TROPOGRÀFIC 
 
El projecte ha estat elaborat sobre una base topogràfica i parcel·laria del Plànol del 
districte de l’Eixample de la ciutat de Barcelona, vinculada a les coordenades UTM de 
la ciutat, facilitat per “Institut Municipal d’Informàtica” (IMI) de l’ajuntament de 
Barcelona. 
 
 
Tots els punts és troben en referència coordenades UTM 31N (ED50). 
 
Els punts referència que formen l’eix del passatge són el PUNT 85 inici en 
l’encreuament amb el carrer Rosselló (X=429128.300, Y=4582442.000, Z=36.456) i el 
PUNT 84 final en l’encreuament amb el carrer Provença (X=429215.582, 
Y=4582354.034, Z=34.650). 
 
En el Plànol “2. Planta Topogràfica” és mostra l’aixecament topogràfic realitzat en 
l’àmbit de projecte i carrers continus. En la taula de la pàgina següent és relacionen els 
punts d’aixecament amb les seves coordenades UTM. 
 
El replanteig de l’eix de la nova rasant s’ha realitzat en base a aquests punts, tal i com 
es detalla en l’annex “5. Traçat”. 
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El conjunt de punts que conformen de l’aixecament topogràfic són els següents: 
 
 

Nom Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z 
35 429228,725 4582374,680 34,957 
36 429234,752 4582380,604 35,073 
37 429240,400 4582386,157 35,173 
38 429239,129 4582415,078 35,234 
39 429233,637 4582420,703 35,505 
40 429227,971 4582426,488 35,545 
41 429200,898 4582454,103 35,867 
42 429191,838 4582463,344 35,985 
43 429174,586 4582470,786 36,705 
44 429165,143 4582470,828 36,837 
45 429152,756 4582458,753 36,697 
46 429143,579 4582449,828 36,710 
47 429139,570 4582445,926 36,655 
48 429131,098 4582439,103 36,560 
49 429121,435 4582428,346 36,472 
50 429113,085 4582420,248 36,319 
51 429106,766 4582413,902 36,313 
52 429106,602 4582393,781 35,922 
53 429111,801 4582388,410 35,755 
54 429126,995 4582372,780 35,884 
55 429134,585 4582365,029 35,661 
56 429142,121 4582357,437 35,299 
57 429149,635 4582349,897 35,072 
58 429159,465 4582340,012 35,008 
59 429166,659 4582332,757 34,811 
60 429186,259 4582332,546 33,539 
61 429192,520 4582338,859 34,487 
62 429198,293 4582344,594 34,551 
63 429197,787 4582367,019 34,879 
64 429194,592 4582370,251 34,995 
65 429198,749 4582370,943 34,950 
67 429179,043 4582386,073 35,228 
68 429171,476 4582393,916 35,357 
69 429167,542 4582397,747 35,397 
70 429159,958 4582405,463 35,459 
71 429156,062 4582409,432 35,668 
72 429152,311 4582413,259 35,909 
73 429148,421 4582417,231 36,200 
74 429144,556 4582421,180 36,289 
75 429150,412 4582426,268 36,262 
76 429154,216 4582422,371 36,207 
77 429161,693 4582414,726 35,908 
78 429169,324 4582406,934 35,640 
79 429176,863 4582399,248 35,405 
80 429184,456 4582391,511 35,261 
81 429188,388 4582387,506 35,043 
82 429192,563 4582383,252 35,089 
83 429199,313 4582376,372 35,002 
84 429215,582 4582354,034 34,650 
85 429128,300 4582442,000 36,456 

Punts aixecament topogràfic (Relació Plànol “2. Planta topogràfica”) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ANNEX GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PASSATGE BATLLÓ 



ANNEX  4.  GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
URBANITZACIÓ DEL PASSATGE BATLLÓ 

 

1 
 

4. ANNEX GEÒLOGIA I GEOTÈCNIA 
 

1- ESTUDI  
 
Degut a la impossibilitat de realitzar assajos in situ geotècnics per al reconeixement del 
terreny, s’ha procedit a sol·licitar l’estudi geotècnic d’alguna obra executada en la 
localització més propera possible al Passatge Batlló. 
L’estudi òptim aconseguit al respecte és un informe realitzat al carrer Rosselló Nº 149-
151-153, just davant del passatge Batlló.  
Aquest estudi es va realitzar l’any 2007, per encàrrec de la Fundació Clínic per la 
Recerca Biomèdica “Estudi Geotècnic d’un solar al carrer Rosselló nª149-151-153, de 
la ciutat de Barcelona. Informe nº:07996”. Centre Català de Geotècnia S.L. 
Un cop finalitzada l’obra de la Fundació Clínic de la qual se’n deriva l’estudi, queda 
contrastada la veracitat de les dades, coincidents amb els valors reals. 
 
La gran proximitat entre els dos àmbits d’obra i el fet que els assajos es van realitzar 
per una empresa especialitzada aporten gran fiabilitat al estudi geotècnic. Aquest 
estudi és suficient, al analitzar profunditats en relació als fonaments i les 
característiques de l’edificació, de molt més gran abast que l’obra superficial 
d’urbanització. 
 
 

 
 

Localització de l’estudi Geotècnic en la “Fundació Clínic”  en relació al Passatge Batlló 

 FUNDACIÓ 
CLÍNIC

 Passatge 
Batlló
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2- GEÒLOGIA: 
 
SITUACIÓ GEOLÒGICA 
 
El Passatge Batlló situat al districte de l’Eixample de Barcelona, es troba als peus de la 
Serralada Litoral Catalana, que forma part del conjunt d’orientació NE-SW conegut pel 
nom de Catalànides. Aquest conjunt està constituït per dos grans unitats 
morfoestructurals: la Serralada Prelitoral i la Serralada Litoral. 
En la Serralada Litoral, la més propera a l’àmbit d’obra, es forma la unitat més 
septentrional corresponent a la Serra de Collserola. Paralel·lament a aquesta serra y 
separada per una depressió, és situa el montícol de Montjuïc. 
  
El Passatge Batlló es troba situat en la depressió intermitja entre Montjuïc i la Serra de 
Collserola, anomenada Pla de Barcelona i està coberta de materials quaternaris, que a 
la zona de la Serra de Collserola recolzen directament sobre el granit i les pissarres 
paleozòiques i en la resta del Pla sobre materials terciaris. 
 
 
MARC GEOLÒGIC ON S’IMPARTIRAN LES OBRES 
 
L’àmbit d’obra està des de el punt de vista geològic sobre depòsits cenozoics del 
plistocè i quaternaris: 
 
CENOZOIC, PLISTOCÈ: 
El Plistocè té afloraments en la zona del Pla de Barcelona, on es distingeixen diverses 
fases com conglomerats en les parts altes dels dipòsits (Graves), sorres i argiles. 
 
CENOZOIC, QUATERNARI: 
El quaternari apareix en el Pla de Barcelona i te gran varietat de depòsits: marins, 
eólics, torrencial, fluvials, etc.  

 
Per a la realització de l’obra és necessari conèixer el tipus de terreny que trobem just 
en l’àmbit del projecte. Per això s’han extret la informació geològica a partir de les 
dades obtingudes de l’Institut Geològic de Catalunya IGC 
 
 
 
ETAPA GEOLÒGICA 
 

- Qbcn: Plana al·luvial del Pla de Barcelona.  Plistocè 
- Qg: Peu de mont (enderrocs de pendent i fàcies proximals de ventalls 

al·luvials). Plistocè. 
- Qpa: Plana al·luvial. Graves, sorres i lutites. Holocè superior. 

 
La que predomina és: Qbcn: Plana al·luvial del Pla de Barcelona.  Plistocè 
 
Plistocè és l’època geològica que comença fa 2,59 milions d’anys 
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TIPUS DE TERRENY 
 

- N3A: Sediments marins: Lutites, margues, gresos, conglomerats i bretxes. 
Neogen. Cenozoic. 

- Q2E: Argiles i còdols. Plistocè mitjà i superior. Quaternari. Cenozoic. 
- Q2B: Lutites, llims i crostes. Plistocè mitjà i superior. Quaternari. Cenozoic. 
- Q2D: Graves. Plistocè mitjà i superior. Quaternari. Cenozoic  

 
La que predomina és Q2D: Les graves. Plistocè mitjà i superior. Quaternari. 
Cenozoic. 

 Passatge 
Batlló
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En geologia és consideren com a graves les roques de mida compresa entre 2 y 64 
mm, tot i que no existeix homogeneïtat de criteri pel límit superior. Les graves són 
sediments detrítics no cimentats.  S’originen per fragmentació de les diferents roques 
de l’escorça terrestre al interaccionar amb accions atmosfèriques, erosió, accions dels 
rius i d’ondes, que generen una gran acumulació del graves. 
 
 
 
 

3- GEOTÈCNIA 
 
CONCLUSIONS EXTRETES DE L’ESTUDI “Estudi Geotècnic d’un solar al carrer 
Rosselló nª149-151-153, de la ciutat de Barcelona. Informe nº:07996”. Centre 
Català de Geotècnia S.L.” 
 
L’estudi tracta del reconeixement geotècnic d’un solar amb tres plantes de soterrani, 
per tant analitza el terreny en una profunditat més que suficient per l’interès que té el 
projecte d’urbanització del Passatge Batlló, de profunditat molt més superficial. 
 
Tot i considerar i valorar tots els sondejos (mètode rotació), del que més conclusions 
es poden extreure és el sondeig S-1, mostra m-1, Tipus A, realitzat a 5,8m de 
profunditat i sondeig S-3, mostra m-4, Tipus A, realitzat a 2m de profunditat, ja que 
estem valorant una obra d’urbanització que no afectarà a grans profunditats. 
 
S’han efectuat els següents assajos de laboratori: 

- Anàlisi granulomètrica per tamissatge(UNE 103101/95) 
- Límits d’Atteberg (límit líquid UNE 103103/94 i límit plàstic UNE 103104/93) 
- Sulfats solubles (UNE 103201/96) 
- Assaig de compressió simple (UNE 103400/93) 
- Assaig de pressió d’inflament a l’edòmetre (UNE 103602/96) 

S’han efectuat els següents assajos a l’estudi: 
- Humitat (UNE 103300/93) 
- Densitat (UNE 103301/94) 
- Granulometria (UNE 103101/95) 
- Límits d’Atteberg (UNE 103201/96) 
- pH del sol 
- Compressió simple (UNE 102400/93) 
- Tall directe (UNE 103401/98) 

 
 
CARACTERÍSTIQUES GEOTÈCNIQUES 
 
El terreny que ens trobem superficialment amb un gruix entre 1,5 i 3m que pot arribar 
fins a capes a 8m de profunditat, està formant per llims argilosos amb graves, coronats 
per paviments de formigó.  
També trobem sorres i gravetes amb matriu llimosa. En general són materials entre 
granulars i cohesius, una mica humits.  
A més profunditat trobem llims argilosos i encara més profunds argiles consolidades, 
llims argilosos i argiles sorrenques. 
 
En relació al nivell d’aigua, no se’n ha trobat en cap de les perforacions efectuades. 
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Les carregues aplicades en l’obra d’urbanització del Passatge Batlló seran molt 
menors en comparació a les tensions que resistirà el terreny en les cimentacions de 
l’edifici en el que s’ha realitzat l’estudi. Fent una comparativa entre les carregues 
aplicades i les tensions resistides pel sòl podem valorar que és compleix la seguretat 
davant l’enfonsament, la deformació i l’assentament. 
Cal destacar que el pas continu de vehicles pel Passatge Batlló al llarg dels anys, ha 
produït una compacitat del terreny d’alta qualitat, generant un terreny resistent en 
línies generals. 
Com a conclusió a l’estudi podem considerar que no es trobaran problemes del tipus 
geotècnic que condicionin l’obra. 
 
 
 
A continuació s’annexa l’estudi geotècnic “Estudi Geotècnic d’un solar al carrer 
Rosselló nª149-151-153, de la ciutat de Barcelona. Informe nº:07996”. Centre Català 
de Geotècnia S.L., visat pel Col·legi oficial de Geòlegs de Catalunya, realitzat per 
encàrrec de la Fundació Clínic per la Recerca Biomèdica (2007). 
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 5. ANNEX DE TRAÇAT 
 
L’objecte del present annex és l’exposició de les característiques i dels paràmetres 
principals que defineixen el traçat del Passatge Batlló. 
 
 

1- NORMATIVA 
 
S’ha emprat la normativa vigent aplicable en matèria de traçat: 
 
- “Norma 3.1-IC”Trazado” Febrero de 2000 
- Modificación de la norma de Trazado incorporada por Orden Ministerial de 13 de 

Septiembre de 2001 
- S’han utilitzat recomanacions específiques en zona urbana. 
 
 
 

2- EIX TRAÇAT PLANTA 
 
S’ha definit l’eix en planta del traçat pel centre del passatge longitudinalment, des de el 
punt mig de entre façanes del costat Rosselló fins al punt mig entre façanes del costat 
Provença. 
 L’eix del passatge té una longitud total de 123,92 m. 
Tots els punts és troben en referència coordenades UTM 31N (ED50) 
El punt inicial de l’eix del traçat del Passatge Batlló és troba en l’encreuament amb el 
carrer Rosselló (X=429128.300, Y=4582442.000, Z=36.456) i el final en l’encreuament 
amb el carrer Provença (X=429215.582, Y=4582354.034, Z=34.650). 
 
 

3- PERFIL LONGITUDINAL 
 
NOVA RASANT 
 
El perfil longitudinal es defineix per la projecció vertical del desenvolupament en planta 
del corresponent eix, conformant-se per un conjunt de rectes de pendent constant, 
enllaçades amb corbes de transició, generades mitjançant paràboles, que permeten 
aquesta variació de pendents. 
El principal criteri establert ha estat intentar buscar una línia de pendent el més 
uniforme possible. Les entrades als edificis no segueixen cap criteri establert i per tant 
hi ha edificis colindants on varia molt la cota entre els marxapeus. Aquest factor ha fet 
impossible elaborar una única línea de pendent longitudinal ja que apareixien 
desnivells de 0,5m entre en carrer i les entrades als edificis. Per això s’ha traçat una 
successió de rasants longitudinals per adaptar-se a aquesta problemàtica, però alhora 
seguint un criteri de màxima uniformitat de pendent longitudinal en el conjunt general 
del passatge. 
 
En l’apartat final “5- Marxapeus” d’aquest annex és detalla els criteris seguits en 
referència a la problemàtica amb els accessos a les vivendes. 
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S’ha dividit el passatge en 4 trams en funció del seu pendent, adequats a la 
problemàtica esmentada: 
 

Tram PK 
inicial 

PK final Longitud Cota inicial Cota final Increment 
de cota 

Pendent

1 0.000 4.033 4.033 36.456 
(+.08 vorada) 

36.560 +0.024 +0.60% 

2 4.033 35.204 31.117 36.560 36.032 -0.528 -1.70% 
3 35.204 63.976 28.772 36.032 35.381 -0.651 -2.26% 
4 63.976 123.920 59.944 35.381 

 
34.650 

(+.08 vorada) 
-0.651 -1.09% 

 Pendents longitudinals del passatge. (Unitats en metres) 
 

En tot moment s’ha respectat la normativa d’accessibilitat que marca un pendent 
longitudinal màxim del 6%. També s’ha complert el pendent mínim del 0,5% per 
garantir el drenatge superficial. 
 
 
ACORDS VERTICALS 
 
La generació de 4 trams amb diferents pendents longitudinals ens obliga a unir-los 
mitjançant 3 acords verticals, per tal de no crear punts on hi hagin increments de 
pendent de forma brusca. El paràmetre de la paràbola s’ha triat en funció del tipus 
d’acord i considerant que ens trobem en l’àmbit de dins d’una ciutat, tot adequat a les 
característiques puntuals del carrer. 
 

Acords longitudinals en els canvis de pendents. (Unitats en metres) 
 
 

  %1   %2

 
Acords longitudinals en els canvis de pendents. 

Trams Tipus 
d’acord 

Increment de 
pendent θ % 

Paràmetre 
paràbola 

Kv 

Longitud 
paràbola (m) 

L=Kv·θ 

Fletxa  
(m) 

D=Kv·θ2/8
1-2 Convex -2.30% 150 3.45 0.010 
2-3 Convex -0.56% 300 1.68 0.001 
3-4 Còncau +1.17% 200 3.51 0.003 
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Representació del perfil longitudinal del Passatge Batlló adequat als canvis de pendent i acords verticals. 
(Unitats en metres) 

 
 

Representació del nou perfil longitudinal del Passatge Batlló respecte a l’actual. (Unitats en metres) 
 
 
 
 

4- PERFIL TRANSVERSAL  
 
EIX TRAÇAT TRANSVERSAL 
 
El nou eix que passa pel punt baix de recollida d’aigües no coincideix amb l’eix central 
del Passatge. Aquest nou eix està situat en la línia de recollida d’aigües a 2,36m del 
costat Llobregat amb un pendent transversal del 2% (inclou la vorera Llobregat) i a 
5,36m del costat Besòs amb un pendent del 1% (Inclou la calçada i la vorera Besòs).  
 
En desnivell de cota entre aquests dos eixos ficticis generats per a treballar amb els 
perfils transversals del Passatge es de 0,005m. Aquest criteri d’establir l’eix més 
proper al costat Llobregat, permet assolir una major cota al costat Besòs solucionant 
en aquest costat els majors problemes de tot el passatge en relació al desnivell dels 
marxapeus.  
 
 
 

Longitud de paràbola (m)
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Costat Distància mitja des 
de l’eix (punt baix) 

Pendent 
Transversal

Increment de cota mig 
respecte al eix (Punt Baix) 

Llobregat 2,36 m 2 % 4,7 cm 
Besòs 5,36 m 1 % 5,4 cm 

Desnivell de cota transversalment dels laterals respecte el punt mig. 
 
 

 
Fig. Detall del desnivell transversal entre el punt baix i els laterals del Passatge.(Fora d’escala) 

 
 
L’eix que fa referència a l’antiga secció, passa pel centre de la calçada del passatge, 
des de el punt mig de calçada del costat Rosselló fins al punt mig de calçada del costat 
Provença. La distancia mitja que queda al costat Llobregat és de 3,15m i la que queda 
al costat Besòs és de 4,57m. 
 
 

5- MARXAPEUS 
 
Un dels problemes que trobem en el passatge Batlló és l’excessiu desnivell en 
diferents trams, entre la cota de la vorera i la cota d’entrada els edificis, generant un 
esglaó. Aquest problema és troba sobretot en la part central del passatge. Això genera 
problemes als veïns, dificultant l’accés als seus habitatges. 
 
Per solucionar-ho és van construir marxapeus excessivament elevats en les entrades 
de les finques o comerços. Per evitar aquest problema en els magatzems on han 
d’entrar vehicles, és van generar rampes tant a l’interior com a l’exterior de l’edifici. 
Aquestes rampes provoquen canvis de pendent en la vorera afectant a tot el pendent 
del carrer. Això produïa un efecte de distorsió en el pendent longitudinal del passatge 
ja que hi ha excessius canvis de pendents al llarg del carrer. 
 
Per solucionar aquest problema s’ha projectat la nova rasant a una cota lleugerament 
superior a l’actual en el tram central, que és on és generava aquest problema. En els 
trams inicials i finals, la cota s’adequa a l’actual ja que no és presenta aquest 
inconvenient. 
 
A continuació es mostra un llistat detallat de tots els marxapeus de l’àmbit d’obra. 
Aquests han estat útils per la determinació del perfil del carrer i les imatges podran ser 
utilitzades en un futur, sota demandes de possibles noves afectacions a l’accessibilitat 
dels veïns causades per l’execució de les obres. 
 
 
 
 

Punt Baix

4
,7

 c
m

5,
4 

cm
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CARRER COSTAT Nº FINCA FOTOGRAFIA TIPOLOGIA

Rosselló Besòs 114 Accés começ

Ptg. Batlló Besòs SN Aparador sense accés al comerç

Ptg. Batlló Besòs 1B Accés vivenda

Ptg. Batlló Besòs 1B Accés vivenda

Ptg. Batlló Besòs 1 Accés começ

Ptg. Batlló Besòs 1 Accés vivenda
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Ptg. Batlló Besòs 3 Accés começ/taller privat

Ptg. Batlló Besòs 3 Accés vivenda

Ptg. Batlló Besòs 3 Accés começ/taller privat

Ptg. Batlló Besòs 5 Accés começ/taller privat

Ptg. Batlló Besòs 5 Accés vivenda

Ptg. Batlló Besòs 5 Accés começ/taller privat
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Ptg. Batlló Besòs 7 Accés começ/taller privat

Ptg. Batlló Besòs 7 Accés vivenda

Ptg. Batlló Besòs 7 Accés começ/taller privat

Ptg. Batlló Besòs 9 Accés começ/taller privat

Ptg. Batlló Besòs 9 Accés vivenda

Ptg. Batlló Besòs 9 Accés começ



ANNEX 5. TRAÇAT

URBANITZACIÓ DEL PASSATGE BATLLÓ

Ptg. Batlló Besòs 11 Accés começ/taller privat

Ptg. Batlló Besòs 11 Accés vivenda

Ptg. Batlló Besòs 13 Accés vivenda

Ptg. Batlló Besòs 13 Accés começ/taller privat

Ptg. Batlló Besòs 15 Accés começ/taller privat

Ptg. Batlló Besòs 15 Accés vivenda
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Ptg. Batlló Besòs 15B Accés vivenda

Ptg. Batlló Besòs SN Aparador sense accés al comerç

Provença Besòs 131 Accés começ

CARRER COSTAT Nº FINCA FOTOGRAFIA TIPOLOGIA

Provença Llobregat 129 Aparador sense accés al comerç

Ptg. Batlló Llobregat 22 Accés começ

Ptg. Batlló Llobregat 22 Accés começ
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Ptg. Batlló Llobregat 20 Accés vivenda

Ptg. Batlló Llobregat 20 Reencaix finestral

Ptg. Batlló Llobregat 20 Accés começ

Ptg. Batlló Llobregat 18 Accés vivenda

Ptg. Batlló Llobregat 16 Accés começ

Ptg. Batlló Llobregat 16 Accés vivenda
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Ptg. Batlló Llobregat 16 Accés começ

Ptg. Batlló Llobregat 14 Accés começ

Ptg. Batlló Llobregat 14 Accés começ/taller privat

Ptg. Batlló Llobregat 14 Accés vivenda

Ptg. Batlló Llobregat 14

Ptg. Batlló Llobregat 12
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Ptg. Batlló Llobregat 12 Accés vivenda

Ptg. Batlló Llobregat 12 Accés começ

Ptg. Batlló Llobregat 10 Accés vivenda

Ptg. Batlló Llobregat 10 Accés começ/taller privat

Ptg. Batlló Llobregat 8 Accés começ/taller privat

Ptg. Batlló Llobregat 8 Accés vivenda
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Ptg. Batlló Llobregat 8 Accés começ/taller privat

Ptg. Batlló Llobregat 6 Accés vivenda

Ptg. Batlló Llobregat 6 Accés vivenda

Ptg. Batlló Llobregat 4B Accés vivenda

Ptg. Batlló Llobregat 4B Accés começ/taller privat

Ptg. Batlló Llobregat 4 Accés vivenda
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Ptg. Batlló Llobregat 4 Accés começ

Ptg. Batlló Llobregat 2 Accés vivenda

Ptg. Batlló Llobregat 2 Accés vivenda

Ptg. Batlló Llobregat SN Accés começ/taller privat

Ptg. Batlló Llobregat SN Quadre lateral

Ptg. Batlló Llobregat SN Aparador sense accés al comerç
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Rosselló Llobregat 112 Accés começ
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Un cop detectada la problemàtica del desnivell entre vorera i accessos a les vivendes 
via dels marxapeus, s’ha pogut estudiar el traçat que permetés millorar l’accessibilitat i 
la convivència entre carrers i vivendes. 
 
Com s’ha fet referència, el tram més desfavorable que ha condicionat la nova rasant, 
és la part central del Passatge en el costat Besòs (Nº3-Nº5-Nº7). A continuació, es 
mostra de forma gràfica la modificació que representa el nou perfil respecte l’antic en 
el tram més desfavorable, intentant solucionar, en la mesura del possible, els 
problemes d’accessibilitat a les vivendes.  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Comparativa gràfica de l’actual i el nou perfil longitudinal en els bloca Nº5-Nº7. 
 
  

Nº7

Nº5

Nº5

Nº5

Actual Perfil 

Nou Perfil 
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              Comparativa gràfica de l’actual i el nou perfil longitudinal en els bloca Nº3-Nº5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Comparativa gràfica de l’actual i el nou perfil longitudinal en els bloca Nº3-Nº5. 
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6. ANNEX TRÀNSIT I MOBILITAT 
 
Barcelona és una de les ciutats amb més trànsit d’Espanya i de tot Europa, on diàriament 
circulen una gran quantitat de vehicles. El districte de l’Eixample esdevé un dels punts 
centrals de la ciutat i per tant una de les zones amb més afluència de vehicles, sobretot en 
dies laborables. 
La seva estructura en illes fa de l’Eixample una entramat que absorbeix i distribueix de 
forma uniforme el trànsit que circula per aquesta. 
 
El passatge Batlló és diferencia dels carrer de l’Eixample, ja que no és un carrer principal, 
sinó un passatge intercalat verticalment entre els carrers Rosselló i Provença de sentits 
horitzontals. La única forma per accedir-hi és a través del carrer Provença, per sortir a 
continuació al carrer Rosselló. Els carrers que trobem pròximament paral·lels al passatge 
són Comte d’Urgell i Villarroel.  
Tot i ser un passatge d’ús exclusiu a veïns, també hi ha trànsit  de vehicles, ja que és 
utilitzat pels comerciants per accedir als magatzems dels seus establiments. En referència 
a les característiques i els usos del Passatge, el nivell de trànsit considerat és el mínim 
amb una IMD vehicles pesats < 25 (Veh/dia). 
 
Degut a la seva tipologia de prioritat invertida, la velocitat en el passatge Batlló es troba 
limitada a 20 km/h, sent de preferència el pas dels vianants enfront als vehicles. Els 
vehicles no podran estacionar en cap punt del passatge. En aquest tipus de carrer, els 
vianants poden ocupar tota la zona de circulació, sempre que no molestin inútilment als 
conductors. 
 
És primordial dins de la filosofia que s’està aplicant tant en aquest districte com en tota la 
ciutat, donar prioritat al vianant respecte als vehicles, és a dir prioritat invertida. 
En l’actual projecte és considera la solució de prioritat invertida definint un itinerari cívic i 
millora de la seguretat viaria, mitjançant l’aplicació de zona de velocitat reduïda en els 
passatges. Així també s’ha considerat que el carrer no presenti cap zona d’aparcament, 
apostant decididament per un espai totalment lliure, enfocat al domini del vianant enfront 
altres tipus de transports. 
 
En definitiva és contempla la convivència entre vehicles i vianants, prioritzant els 
desplaçaments a peu i de persones amb mobilitat reduïda. 
 
Els aspectes referents a la mobilitat i el trànsit en el passatge  s’han dissenyat seguint les 
especificacions del butlletí oficial de la Provincia de Barcelona en referència a l’ordenança 
de circulació de vianants i vehicles. 
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- Ordenança de circulació de vianants i vehicles 
 

Ordenança de circulació de vianants i vehicles” Butlletí oficial de la Província de 
Barcelona. Aprovació 27-11-1998; Correccions BOP 159 (04-07-2000). 

 
 
Art. 10  Zones de prioritat invertida 
 
L’alcaldia podrà establir zones on les condicions de la circulació de vehicles quedin 
restringides a favor de la circulació dels vianants. Les bicicletes, els patins i els patinets 
gaudiran de prioritat sobre la resta de vehicles però no sobre els vianants. 
 
La indicació d’inici i final de via de prioritat invertida s’efectuarà mitjançant les senyals 
següents: 
 

 
S-28 Prioritat invertida                                             S-29 Fi prioritat invertida 

 
 
Art.11  Velocitat dels vehicles que circulen pel nucli urbà 
 
En els carrers de prioritat invertida (residencials), els vehicles no podran circular a més de 
20 Km/h. 
 
 
Art.14  Bicicletes 
 
En el cas que no existeixi carril bici o altre via de les especificacions, les bicicletes podran 
circular, excepte en moments d’aglomeració de vianants, per: 
 
A. les voreres, andanes i passeigs de més de 5metres i 3 metres d’espai lliure. 
B. parcs públics i àrees de vianants. 
C. zones de prioritat invertida 
 
 
Art.29  Prohibició d’estacionament 
 
Es prohibeix l’estacionament en carrers de menys de tres carrils, a una distància inferior a 
cinc metres de l’alineació de vorada dels carrers transversals, llevat que hi hagi 
senyalització que permeti estacionar-hi. 
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7. ANNEX D’ACCESSIBILITAT 
 
El disseny del passatge de Batlló en tipologia de plataforma única, s’ha basat en 
l’eliminació de barreres arquitectòniques per facilitar el pas de persones de mobilitat 
reduïda. La urbanització contempla la supressió de les barreres arquitectòniques i 
garanteix totes les mesures apostant per garantir l’accessibilitat, basat en la següent 
normativa: 
 
- “Orden VIV 561/2010 d’u de febrer de 2010”, i publicada al BOE el 11 de març de 

2010 referent a l’Ordenança Tècnica de Condicions Bàsiques d’Accessibilitat i no 
Discriminació pels Accessos i Utilització dels Espais Públics. 

 
- “Codi d’accessibilitat de Catalunya Decret 135/1995, de 24 de març, de 

desplegament de la llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, d’aprovació de Codi 
d’Accessibilitat”. Departament de Benestar Social (DOGC núm. 2043, 28/04/1995) 
(C.E. –DOGC núm. 2152, 10/01/1996). 

 
- Addicionalment s’ha verificat que els paràmetres d’accessibilitat es regissin per la 

normativa directa de la “Instrucció de l’alcaldia” relativa als Elements Urbans de la 
Ciutat de Barcelona i les ordenances referents a Urbanització i Circulació de 
vehicles i vianants de la ciutat de Barcelona”.  
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FITXA JUSTIFICATIVA DEL COMPLIMENT DE L’ORDRE VIV 561/2010  
 
 

DADES GENERALS 
 

 
Projecte:     URBANITZACIÓ DEL PASSATGE BATLLÓ 
 
Carrer:       Passatge Batlló (Entre els carrers Provença i Rosselló) 
 
Districte:    Eixample 
 
Municipi:    Barcelona 
 
Autor:         Xavier Llopis Raja 
 

 
ITINERARI TIPUS ADAPTATS 

 
ITINERARI DE VIANANTS ADAPTATS 

 
- Amplada lliure mínima 1,50 m, alçada lliure d’obstacles 2,20m X 
- En canvis de direcció, l’amplada lliure de pas permet inscriure un cercle d’1,50 m de 
diàmetre 

X 

- No inclou cap escala ni graó aïllat X 
- El pendent longitudinal no supera el 6% X 
- El paviment és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als dels propis gravat de 
les peces 

X 

- El pendent transversal no es superior al 2% X 
- Els elements d’urbanització i de mobiliari que formen part d’aquest itinerari són 
adaptats 

- 

 
 

ELEMENTS D’URBANITZACIÓ 
ADAPTATS 

ADAPTATS 

 
PAVIMENTS D’US PÚBLIC 

 
- Els elements d’urbanització i de mobiliari que formen part de l’itinerari són adaptats - 
- Es dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. 
S’admet en parcs i jardins, paviment de terres compactades amb un 90% PM(Proctor 
Modificat) 

X 

- Paviment amb textura diferenciada per detectar els passos de vianants - 
- Paviment estriat en la pèrdua de la alineació de les edificacions X 
- Reixes i registres enrasats amb paviment circumdant. Obertures de reixes en 
itineraris de vianants amb dimensió que permet la inscripció d’un cercle de 3cm de 
diàmetre com a màxim. La disposició de l’enreixat es fa de manera que no hi puguin 
ensopegar persones que utilitzin bastó o cadira de rodes 

X 
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El projecte d’urbanització del passatge, s’ha basat en l’eliminació de barreres 
arquitectòniques per facilitar el pas de persones de mobilitat reduïda. La urbanització 
contempla la supressió de les barreres arquitectòniques d’urbanització. 
 
El disseny s’ha realitzat per complir la llei d’accessibilitat vigent, REFLECTIDA A LA 
Orden VIV 561/2010 de 1 de febrer i publicada al BOE. El  11 Març 2010 , “Document 
tècnic que desenvolupa les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per 
l’accés i la utilització dels espais públics urbanitzats.” 
 
S’ha complert tota la normativa referent a accessibilitat. Els principals articles que han 
condicionat el disseny del passatge són: 
 
-Article 1. Objecte 

Aquest document tècnic desenvolupa les condicions bàsiques d’accessibilitat i no 
discriminació de persones de mobilitat reduïda i la utilització de l’espai públic. 
S’apliquen les condicions bàsiques dels principis d’igualtat d’oportunitats, autonomia 
personal i accessibilitat. 
En les zones urbanes consolidades, quant no sigui possible el compliment d’alguna 
condició, es plantejarà la solució alternativa per garantir la màxima accessibilitat 
possible.  
 
- Article 4. Àrees d’ús de vianants 

Tot espai públic destinat al trànsit o estància de vianants es denominarà àrea d’ús de 
vianants. Haurà d’assegurar un ús no discriminatori i complir les següents indicacions: 
 

A. No existiran ressalts ni esglaons aïllats en ningun dels seus punts. 
B. En tot el seu desenvolupament posseirà una alçada lliure de 2,2m 
C. La pavimentació reunirà les característiques de disseny e instal·lació definides 

en l’article 11. 
 

Es denomina itinerari de vianants a la part d’àrea d’ús de vianants destinada 
específicament a l’ús de vianants, incloent les zones compartides de forma permanent 
o temporal amb vehicles. 
 
- Article 5. Condicions generals d’itinerari de vianants 

Són itineraris vianants accessibles aquells que proporcionen l’ús no discriminatori i la 
circulació de forma autònoma i continua de totes les persones. Sempre que existeixi 
més d’un itinerari possible entre dos punts, y que en la eventualitat de que no puguin 
ser accessibles, s’habilitaran les mesures necessàries per que el recorregut no sigui 
discriminatori. 
Quant per l’ample o la morfologia de la via impedeixi la separació entre els itineraris 
vehiculars i vianants a diferents nivells s’adoptarà una solució de plataforma única d’ús 
mixta. 
En les plataformes úniques d’ús mixta, la vorera i la calçada estaran a un mateix nivell, 
tenint prioritat de pas els vianants, així com és farà referència en la senyalització 
vertical. 
Els pendents no superaran transversals el 2% i els longitudinals el 6%. S’ha de 
garantir un ample de vorera d’1,5m i una alçada mínima de pas no inferior a 2,20m. No 
és presentarà cap esglaó ni ressalt. 
Tot itinerari discorrerà  de manera adjacent a la línia de façana o element horitzontal 
que materialitzi físicament el límit edificat a nivell del sòl. 
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- Article 10. Condicions generals d’elements d’urbanització 

El disseny, col·locació i manteniment dels elements d’urbanització en àrees d’ús de 
vianants han de garantir la seguretat, accessibilitat, autonomia i la no discriminació de 
totes les persones. No presentaran ondulacions, sortints, angles vius, ni qualsevol 
element que pugui provocar ensopegades de les persones, ni superfícies que 
produeixin enllumenaments. 
 
Els elements d’urbanització mai envairan l’àmbit lliure de pas d’un itinerari de vianants 
accessible. 
 
- Article 11. Paviments 

El paviment dels itineraris de vianants accessibles serà dur, estable, antilliscant en sec 
i mullat, sense peces ni elements solts, amb independència del sistema constructiu 
que, en tot cas, impedirà el moviment de les mateixes. La seva col·locació y 
manteniment assegurarà la seva continuïtat y la inexistència de ressalts. 

 
- Article 12. Embornals i tapes d’instal·lació 

Els embornals i tapes d’urbanització ubicats en les àrees d’ús de vianants es 
col·locaran de manera que no envaeixin l’itinerari de vianants accessible, 
necessariament en plataforma única 

 
- Article 18. Vegetació 

Els arbres, arbustos o plantes mai envairan l’itinerari de vianants accessible. 
 

- Article 19. Condicions generals dels punts de creuament en l’itinerari de vianants 
 
Els punts d’encreuament entre itineraris vianants i vehiculars hauran d’assegurar que 
el trànsit de vianants és mantingui de forma continua, segura i autònoma en tot el seu 
desenvolupament. 

 
-Article 25. Condicions generals de mobiliari urbà 

Els elements de mobiliari urbà és dissenyaran e instal·laran perquè puguin ser utilitzats 
de forma autònoma y segura per tots els vianants. El mobiliari urbà mai envairà 
l’itinerari de vianants accessible. 

 
- Article 28. Papereres 

Les papereres hauran de ser accessibles en quant al deu disseny i ubicació. 
La altura de la boca de la paperera estarà situada entre 0,7 m i 0,9 m. 

 
- Article 31. Elements de senyalització 

Amb la finalitat d’evitar riscos per la circulació de vianants derivats de la senyalització, 
els elements de senyalització s’agruparan amb el mínim de suports. 
Quant l’ample no permeti la col·locació de la senyalització, podran estar adossats a la 
façana quedant una alçada mínima de 2,2m. 
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- Article 37. Entrades i sortides de vehicles 

Ningun element relacionat amb entrades i sortides de vehicles pot envair l’espai de 
l’itinerari de vianants accessible. 

 
- Article 39. Condicions generals de les obres en la via pública 

Les obres que es realitzin en la via pública hauran de garantir les condicions generals 
d’accessibilitat i seguretat de les persones. 
Complir les especificacions referents a proteccions, ballat, canvis de nivells, elements 
d’accés i tancament de l’obra,... etc. 

 
- Article 41. Senyalització visual 

Els rètols, cartells i plafons informatius s’hauran de dissenyar i col·locar seguint els 
estendards definits en les normatives tècniques. 

 
- Article 46. Paviment tàctil indicador. 

Quant l’itinerari de vianants no disposi de línia de façana o element horitzontal que 
materialitzi físicament el límit edificat a nivell del terra, aquest és substituirà per una 
franja de paviment tàctil indicador direccional, d’una amplada de 0,40 m , col·locada en 
sentit longitudinal de la direcció del trànsit de vianants, servint de guia o enllaç entre 
dos línies edificades. 
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8. ANNEX PAVIMENTACIÓ 
 
Aquest annex descriu i justifica les característiques i la disposició de les diferents 
capes que composen l’afermat i pavimentació del Passatge de Batlló. 
 
Les actuacions bàsiques que es realitzaran en relació a ferms són: 
  

 Excavació per a caixa de paviment 

 Reblert de capa de base 

 Pavimentació 

 
 
1- NORMATIVA 
 
La normativa contemplada ha estat la següent: 
 

 “Secciones de firme. Instrucción 6.1-IC” 

 Ordre Circular “Recomanacions pel projecte d’actuacions de rehabilitació de 
ferms amb paviments bituminosos” 

 

 
Al tractar-se d’un projecte dins de l’àmbit de la ciutat de Barcelona, s’han seguit un 
conjunt de recomanacions específiques: 
 

 Recomanacions en sòl urbà. 

 Recomanacions dels Serveis de Vialitat de l’Ajuntament de Barcelona. 

 l’Ordenança Tècnica de Condicions Bàsiques d’Accessibilitat i no Discriminació 
pels Accessos. 

 Instrucció de l’alcaldia relativa als Elements Urbans de la Ciutat de Barcelona. 
 

 

 
2- ZONA DESTINADA AL PAS DE VEHICLES 
 
Dimensionament 
 
A efectes del dimensionament de la explanada s’estableixen tres categories 
denominades respectivament E1, E2 i E3, segons l’índex CBR. Aquestes categories es 
determinen segons el mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega (Ev2(MPa) 
obtingut d’acord amb la NLT-357 “Ensayo de carga con placa”: 
 

Categoria d’esplanada E1 E2 E3 
Ev2(MPa) ≥ 60 ≥ 120 ≥ 300 

Categoria d’explanada 
 
Per aquest cas es suposa una esplanada del tipus E2 a nivell de projecte per al 
dimensionament de ferms i paviments donat que es tracta d’una zona molt consolidada 
amb trànsit existent. Aquesta hipòtesis, coherent amb l’anàlisi realitzat en el 2.4. Annex 
Geologia-Geotècnia, en l’apartat geotècnic, serà verificada in situ en el passatge 
mitjançant els pertinents assajos de càrrega amb placa. 
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Degudes a les característiques del passatge amb trànsit restringit a veïns és considera 
una categoria de trànsit de vehicles pesats mínima T42 (IMDvp < 25). Degut a les 
restriccions de trànsit rodat, tant sols permès a veïns, no es considera necessari 
realitzar un aforament-estudi del trànsit al passatge, al poder garantir amb totalitat 
fermesa una intensitat mitja diària de vehicles pesats inferior a 25. 
 
Com la categoria de trànsit no pertany a l’àmbit entre T00 i T2, el projecte no exigirà 
cap limitació deguda a la deflexió patró. 
 
Segons els criteris de la normativa seguits, el dimensionament del ferm correspon a un 
tipus d’esplanada E2 amb una categoria de trànsit T42 i formada per una mescla 
bituminosa sobre capa granular. La secció resultant és la 4221, formada per 5 cm de 
mescla bituminosa sobre 25 cm d’una base de tot-u. 
 
 

 
 

 
 
 
Degut a que l’àmbit d’obra és troba dins de la ciutat de Barcelona s’han seguit el 
conjunt d’especificacions que contemplen la singularitat dels efectes del trànsit així 
com el procés d’execució. Aquestes singularitats fan referència a que en el trànsit urbà 
hi ha uns efectes transversals en girs petits (maniobres, entrada a guals, efectes de 
frenada i arrancada, ...) que produeixen uns efectes transversals importants. També el 
ferm en ciutat ha de regularitzar les discontinuïtats que es produeixen pel pas de 
serveis. Un altre aspecte a considerar és la necessitat d’executar el ferm provisional el 
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més aviat possible, realitzant per aquest motiu una capa de formigó com a subbase de 
la capa d’aglomerat. 
 
Es dimensiona una tipologia de paviment superficial en mescla bituminosa, recomanat 
en zona urbana, per la seva facilitat en col·locació, conservació, cost i temps 
d’execució amb posa en servei immediata. S’han descartat altres opcions com les 
calçades de peces prefabricades tipus llambordes, degut a que no són recomanades 
segons criteris de l’Ajuntament de Barcelona, per la gran problemàtica de desfalc de 
des peces que originen problemàtiques de soroll i danys estructurals amb grans costos 
de manteniment en els darrers anys. 
 
Per tots aquests motius s’ha optat per modificar el paquet de ferm obtingut en la 
normativa, sempre complint els espessors mínims especificats per a qualsevol punt de 
la secció transversal. La solució adoptada seguint els criteris de l’Ajuntament de 
Barcelona, mai serà en cap cas, una secció inferior al establert per la instrucció 6.1-IC, 
garantint la seguretat estructural del ferm. 
 
 
Solució adoptada 
 
Els criteris de pavimentació establerts corresponen als reflectits per la instrucció de 
seccions de ferms, 6.1-IC i en el seu defecte per les directrius de l’Ajuntament de 
Barcelona. En el nostre cas, la solució definitiva ve marcada per les modificacions que 
indica el departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona, on la secció 
estructural respon més a criteris constructius on les diferents fases d’execució imposen 
la necessitat d’una utilització més immediata; cosa que no es podria garantir amb 
bases importants de tot-u (on el seu important gruix implica una caixa que impossibilita 
accessos, i solucions amb bases de formigó permetent el seu us de forma provisional 
amb terminis prolongats). 
 
Secció definitiva: 

 3 cm de mescla bituminosa en calent tipus F-10 amb granulat per a rodament 
(capa de rodadura) 

 4 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC16 surf D amb àrid granític. 
(capa intermitja) (D-12) 

 6 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC22 bin D amb granulat calcari 
(capa intermitja)  (S-20) 

 22 cm de formigó HM-20 (capa de base) 

 25 cm de tot-u artificial (capa de subbase) 

 
 
Les capes de mescla bituminosa es disposen seguint la normativa, de tal forma que el 
gruix de les capes va augmentant com més profunda es trobi aquesta capa. El total de 
capes de mescla bituminosa tindrà un gruix de 13 cm. 
 
Aquestes capes de mescla bituminosa és disposaran amb els corresponents regs 
d’imprimació i d’adherència. 
 
El reg d’imprimació inicial és una emulsió catiònica tipus ECL-1. 
 
Els dos regs d’adherència entre mescles bituminoses són emulsions catiòniques tipus 
ECR-1. 
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Fent esment del caràcter del Passatge Batlló com un carrer de prioritat invertida, la 
pavimentació en calçada juga un paper important. Les mescles bituminoses són 
idònies en passejos i carrers de vianants, especialment per les avantatges que 
ofereixen i la possibilitat d’oferir una textura superficial en diferents colors que aporta 
un aspecte diferencial al passatge. En aquest sentit es determina que la tonalitat de la 
calçada sigui diferent a la resta de vies genèriques (color bàsic de l’asfalt negre). El 
color escollit ha estat la tonalitat vermella (236) en tota la calçada del passatge, 
aconseguida amb l’adició d’òxid de ferro. Aquest aspecte particular, indica tant a 
vianants com a conductors la particularitat d’aquest carrer, on els vianants tenen 
preferència respecte als vehicles. 
Per aconseguir aquesta tonalitat, s’afegeix un additiu colorant en planta a la capa de 
superior de 3 cm de mescla bituminosa en calent tipus F-10 amb granulat per a 
rodament. 
 

    
Mostra de paviment en mescla Bituminosa amb additiu de color vermell òxid de ferro (Tonalitat 236) 

 
 
 
3- ZONA DESTINADA AL PAS DE VIANANTS 
 
Definició de materials i estructura de ferm 
 
En tot el passatge Batlló és durà a terme una pavimentació a base de peces 
prefabricades tipus Torho, 60x40 cm col·locades horitzontalment en relació a la 
direcció longitudinal del passatge. Aquestes peces prefabricades es col·locaran en els 
laterals del passatge, en les zones d’ús exclusiu per a vianants. 
 
En els encreuaments per tal d’adequar el paviment al que hi ha actualment en tot el 
carrer Provença i Rosselló, és col·locarà panot quatre pastilles de 20x20 cm. 
 
Just en el punt de connexió amb els carrer Provença i Rosselló és col·locarà un  
paviment encintat estriat horitzontal en l’interior del passatge d’ample 40cm, com a 
senyalització per invidents. Aquest tipus de paviment presenta unes franges 
longitudinals que són detectades pels invidents i indiquen el inici i final del passatge. 
Aquest encintat ha estat dissenyat complint la normativa vigent d’accessibilitat. 
L’encintat compleix la funció d’alertar als invidents de l’existència d’un carrer lateral 
que en principi aquestes persones no detectarien en l’àmbit d’illes de l’Eixample. 
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Donat que en aquestes zones el paviment es discontinu, s’ha optat per dissenyar un 
ferm rígid: 
 
Secció definitiva: 

 Panot (20x20cm) de 4cm o torho (60x40cm) de 7cm   

 3 cm de morter d’assentament CP M-160 

 10 cm de formigó HM-20 (capa de base) 

 Regularització amb 10 cm de tot-u artificial 

 

 
Rigola 
 
En el Passatge entre la zona de pas de vehicles i de vianants col·locarem rigola 
basàltica de 40x40x8cm sobre base de formigó. 
 
Encreuaments i connexions 
 
En la connexió del passatge Batlló amb els carrers Provença i Rosselló caldrà disposar 
de guals per a vehicles model 60, de pedra granítica gris quintana de secció 62x30cm, 
inclòs caps de remat de 62x40x30 cm sobre solera de formigó de 20cm. 
 
També en aquestes zones col·locarem vorada de pedra granítica 20x25cm i rigola 
blanca de 30x30x8cm. 
 
 
Alternatives de especejament de paviments de vorera  
 
Per decidir el tipus de pavimentació que és durà a terme en les voreres del passatge 
Batlló s’han seguit criteris funcionals, constructius i estètics. 
 
La disposició de les peces formant una malla ha de presentar una bona imatge 
visualment, sense crear formacions forçades i donant una sensació d’uniformitat.  
 
Alhora la disposició d’aquestes peces ha de ser coherent i adequada per a la seva 
posta en obra, intentant no generar peces tallades massa petites o amb inclinacions 
que dificultin la seva execució. 
 
Valorant criteris de funcionalitat, resistència, forma, color, textura,…el tipus de material 
triat han estat peces prefabricades de formigó tipus Torho de 60x40x7cm i rigola 
basàltica 40x40x8 cm sobre base de formigó. 
 
S’han estudiat diferents alternatives de col·locació de les peces entre la calçada i la 
façana dels edificis integrant-les a l’entorn, alineant-les de diferents maneres amb els 
escossells dels arbres que seran un dels principals elements que ens condicionaran la 
posició de les peces. 
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Els diferents elements en planta que formen la vorera són: 
 
Les diferents alternatives de col·locació de les peces per formar la vorera, considerant 
l’ample de rigola de 0.4m i ample de vorera 2.4m,  són: 
 
 
 
 
1.Col·locació desfasant mitja peça respecte la següent filera. L’ample de l’escossell és 
de 0.9m. 
 
 

0,4m 2,4m

0,9m

1
,2

m

0,4m

ALTERNATIVA 1
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2. Col·locació desfasant un terç de peça respecte la següent filera. L’ample de 
l’escossell és de 0.9m. 
 
 

0,4m 2,4m

0,9m

1
,2

m

0,4m

ALTERNATIVA 2

 
 
 
 
3. Col·locació desfasant un terç de peça respecte la següent filera. L’ample de 
l’escossell és de 1m. 
 

1m

0,4m 2,4m

1,
2m

0,4m

ALTERNATIVA 3
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4. Col·locació desfasant un terç de peça respecte la següent filera. L’ample de 
l’escossell és de 0.8m. 
 
 

0,8m

0,4m 2,4m

1,
2m

0,4m

ALTERNATIVA 4

 
 
 
 
5.Col·locació desfasant mitja peça respecte la següent filera. L’ample de l’escossell és 
de 0.8m. 

    
 

0,4m 2,4m

0,8m

1
,2

m

0,4m

ALTERNATIVA 5
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Finalment s’ha decidit triar l’alternativa 5, col·locació desfasant mitja peça respecte la 
següent filera. L’ample de l’escossell és de 0.8m. Aquesta es l’alternativa seleccionada 
al unir criteris d’uniformitat estètica, funcionalitat, facilitat constructiva i alhora permetre 
major ample de pas per al vianant.  
 
Finalment cal considerar que el criteri que s’ha establert és el millor sobre plànol 
acceptant que poden presentar-se petits inconvenients en el moment de la seva 
execució degut a que la línea de façana anirà variant en cada edifici. En el cas que 
succeeixi s’hauran de tallar les peces la longitud corresponent perquè encaixin. Aquest 
tall és realitzarà sempre al costat de façana, mai en el costat de calçada on sempre 
seguirà la alineació marcada en els plànols. 
 
Aquesta discussió d’alternatives ha estat elaborada sobre el costat Besòs on trobem 
l’escossell que ens condiciona les dimensions de la vorera. En el costat Llobregat és 
seguirà la mateixa estructura que en la vorera Besòs de forma simètrica: 
 

 
 
 
  

0,8m

0,4m 2,4m
1,

2m

0,4m

ALTERNATIVA FINAL
COSTAT BESÒS

0,4m2,4m

0,4m

ALTERNATIVA FINAL
COSTAT LLOBREGAT
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4- RESUM DEL PAVIMENTS 
 
 
Els paviments a emprar en aquest projecte son: 
 

 Paviment aglomerat asfàltic F-10 e=3cm (Òxid de ferro) + AC16 surf D e=4cm + 
AC22 bin D e=6cm + 20cm base formigó HM-22 + 25 cm subbase granular. 

 Paviment de panot de quatre pastilles de 20x20x4cm + 3cm de morter 
d’assentament + base de formigó HM-20 espessor 10cm + subbase granular de 
10 cm. 

 Paviment de placa de formigó prefabricat tipus torho de 60x40x7cm + 3cm de 
morter d’assentament + base de formigó HM-20 espessor 10cm + subbase 
granular de 10cm. 

 Paviment de rigola basàltica de 40x40x8cm + 3cm de morter d’assentament + 
base de formigó HM-20  

 Paviment de rigola blanca de 30x30x8cm + 3cm de morter d’assentament + 
base de formigó HM-20  
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9. ANNEX XARXA DE CLAVEGUERAM  
 
 

1- DISSENY DE LA XARXA 
 
Tant per motius funcionals com per la nova disposició de la secció del passatge, el 
projecte contempla una nova xarxa de clavegueram. Aquesta, estarà formada per 9 
embornals i 6 pous de registre. Aquests aniran connectats al col·lector ja existent al 
passatge Batlló. 
S’aprofitarà la ubicació dels tres embornals existents en els encreuaments i la resta 
d’embornals del passatge no podran ser aprofitats ja que el punt d’ubicació de l’antic 
embornal no coincideix amb l’actual línia de recollida d’aigües. 
S’ha considerat mantenir els tres pous de registre existents i construir-ne tres de nous. 
La connexió dels embornals fins al col·lector es farà amb tubs de PVC, tots ells amb 
recobriment de formigó. Els embornals aniran connectats directament al col·lector. 
 
Tota la xarxa de clavegueram s’ha dissenyat complint els criteris del departament de 
Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona, coordinats per l’empresa municipal 
CLABSA. 
 
Per al disseny de la xarxa d’embornals s’han pres les consideracions de CLABSA, 
projectant-se de forma que la densitat d’embornals a col·locar a la ciutat de Barcelona 
s’expressa en termes d’àrea en m2 tributària per cada unitat d’embornal, i és determina 
en funció del pendent longitudinal . En el cas del passatge Batlló és determina que 
cada embornal cobreix una superfície de 200 m2. 
 
 
El projecte contempla la construcció d’una nova xarxa d’embornals que es 
connectaran al col·lector existent tipus NT39A existent al passatge Batlló. 
Segons la informació subministrada per CLABBA en “l’Annex de serveis afectats” el 
col·lector existent és del tipus NT39A en tot el passatge Batlló. Aquest col·lector s’inicia 
en el mateix carrer Rosselló sent del tipus T108 i evacua l’aigua al col·lector del carrer 
Provença tipus T206B que posteriorment connectarà amb el col·lector del carrer 
Villarroel del tipus T223. La disposició de l’actual xarxa de clavegueram en el carrer 
superior, Rosselló, prioritza evacuar les aigües cap a col·lectors principals, en aquest 
cas el del carrer Villarroel, deslliurant al passatge Batlló de la càrrega de les aigües.  
 
Els embornals seran senzills amb reixa tipus MERIDIANA. 
 
La connexió dels embornals fins al col·lector visitable es farà amb tubs de PVC de Ø 
500mm amb recobriment de formigó HM-20, connectats directament al col·lector per 
sobre la banqueta. 
 
En els càlculs hidrològics pel dimensionament del col·lector, les aigües residuals 
resulten menyspreables en valors numèrics. 
 
Tota la informació gràfica de la nova xarxa de clavegueram, tant de la seva ubicació 
com dels detalls, és troba en els plànols del projecte, en 2.14 Planta xarxa 
clavegueram i 2.15 Detalls xarxa clavegueram. La informació referent a la xarxa 
existent es pot consultar en l’annex 2.9. Xarxa de clavegueram. 
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2- CÀLCULS HIDROLÒGICS 
 
Els valors utilitzats han estat contrastats tant pel Ministerio de Fomento, el Servei 
Meteorològic de Catalunya i l’Agència Catalana de l’aigua. 
 
Càlculs hidrològics seguint el "Mètode Racional" que transforma la pluja en escorrentia 
mitjançant la fórmula: 
 
Q = Cm x I x A 
 
Essent: 
 
Cm= coeficient d’escorrentia mitja, que correspon a la relació entre la quantitat d’aigua 
d’escolament a l’àrea  A  durant el temps de concentració tc 
 
I = intensitat de pluja que correspon al màxim xàfec per un període de retorn donat  T  i 
per una durada corresponent al temps de concentració  tc 
 
A = superfície del tram on es desitja conèixer el cabal 
 
Q= cabal d’aigües pluvials 
 
 
Per el càlcul de la intensitat de pluja s’ha tingut en compte la precipitació màxima diària 
a Barcelona, segons les dades de l’Agència Catalana de l’ Aigua per un període de 
retorn de 10 anys i una duració del xàfec de 10 minuts. 
 
Cm x A=  Superfície ponderada i s’obté fent la mitja ponderada de l’àrea de cada tram i 
el tipus de paviment de la mateixa. 
Per tant es considera la superfície ponderada en cada tram com el sumatori de Ci x Ai. 

En aquest cas es considerarà tota l’àrea d’estudi del mateix tipus, impermeable. 
 

 
 
Dades Barcelona: 
 
 

Pd (1any) 
(mm/dia) 

T (anys) Cv KT Pd (10 anys) (mm/dia) 

75 10 0.45 1.549 116 
 

Valors de precipitació 
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Màximes pluges diàries, Ministerio de Fomento 
 
 
Segons Témez, valorem un sòl impermeable, generalment format per asfalt i teulades, 
pel que valorem: Po=3mm/dia  
 
Coeficient d’escolament:     =  0,89 

 
 

Intensitat de precipitació  

 
Es pot considerar I1/Id=12,5 en la península en zones pròximes al Mediterrani. 
 
Aproximant amb les dades de Barcelona-Fabra, valorem la intensitat considerant D=10 
min. i T=10 anys: 

I = a+b(ln(T+1))c 

 
a = -78.1590·e-0.0396·D = -78.1590·e-0.0396·10 = -52.60153035 
 
b = 9889.0068(D+17.3611)-1.2395 = 9889.0068(10+17.3611)-1.2395 = 
163.6159492 
 
c = 0.0023·D+0.03027 = 0.0023·10+0.03027 = 0.3257 

 
I =  -52.60153035+163.6159492 (ln(10+1))0.3257 = 164.9370731 mm/h 

I = 164.9 mm/h 
 
Comprovant amb l’àbac adjunt veiem com coincideix amb la intensitat per un xàfec de 
10 minuts amb un període de retorn de 10 anys. 
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Per calcular la superfície d’afectació s’han valorat totes les superfícies evacuen l’aigua 
cap al sistema de xarxa de clavegueram del passatge Batlló que estem dissenyant. 
Tota la resta de punts no considerats són perquè drenen cap a un altre punt de la 
xarxa, des de els carrers Rosselló o Provença, en direcció Villarroel. 
La superfície considerada és tot el passatge Batlló i les edificacions que evacuaran 
l’aigua cap a aquest. Els edificis que és troben en els encreuaments evacuaran l’aigua 
cap al carrer Rosselló i Provença. 
 
 



ANNEX  9.  XARXA DE CLAVEGUERAM 
URBANITZACIÓ DEL PASSATGE BATLLÓ 

 

5 
 

P
A

S
S

A
T

G
E

  B
A

T
L L

Ó

ÀREA= 4320,17 m²

Superfície que acumula el cabal

 
Superfície que evacua cap al Passatge Batlló 

 
 
La superfície considerada sobre plànol que evacua l’aigua pluvial cap a la xarxa  de 
clavegueram del Passatge Batlló és de 4320.17m2; (0,43 Ha). 
 
Conegudes totes les dades calculem el cabal: 

Q(l/s)=2,78 x C x I(mm/h) x A(Ha)= 176 l/s = 0,2  m3/s 
 

Q = 0.20 m3/s 
 
 
 
3- CÀLCULS HIDRÀULICS  

 
- Càlcul hidràulic Col·lector 

 
A continuació, es verifica si el col·lector existent soporta el cabal hidrològic calculat 
anteriorment: 

  
Característiques generals del col·lector existent en el Passatge, Tipus NT39A 

 

Tipus de col·lector NT39A 
Superfície 39 dm2 
Perímetre 24,1 dm 
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Per tal de comprovar la capacitat dels tubs proposats són suficients per evacuar el 
cabal de càlcul que li arriba s’aplica la fórmula de Manning-Strickler. 
 

Q=(1/n)· Rh
2/3 · j1/2 · S 

 
 
 
Essent: 

El coeficient de Manning n= 0.008 corresponent a tubs de polietilè i 0.015 per tubs de 
formigó. 

Rh= radi hidràulic 

j= pendent en tant per ú 

S= àrea de la secció 

Q= Qsp cabal a secció plena 
 
Com és pot comprovar el la informació facilitada per CLABSA en els plànols de l’annex 
de serveis afectats i en el plànol 2.14 Planta xarxa clavegueram, el clavegueram actual 
del passatge Batlló està format per un NT39A amb les següents característiques: 
 
 
Dades: 

El coeficient de Manning n = 0.015 per tubs de formigó. 

Radi hidràulic  Rh = A/P = 39dm2 / 24.1dm = 1.62 dm = 0.16 m  

Pendent en tant per ú   j = 0.02 

Àrea de la secció   S = 39 dm2 = 0.39 m2 

 
 

Q=(1/n)· Rh
2/3 · j1/2 · S= (1/0.015) · 0.162/3 · 0.021/2 · 0.39 = 1.09 m3/s 

 
 

Q = 1.09 m3/s 
 
 

Considerem que la xarxa de clavegueram tipus NT39A està ben dimensionat ja que el 
cabal del càlcul hidràulic Q = 1.09 m3/s és molt més gran que el del càlcul hidrològic   
Q = 0.20 m3/s  garantint un factor de seguretat totalment suficient. 

 

Realitzem una verificació de les velocitats de la xarxa per evitar que es produeixin 
problemes d’erosió o sedimentació. Degut a que la secció NT39A no presenta cap de 
les formes clàssiques circulars bovejada ni oval i degut al poc caudal que circula 
generalment per la xarxa, s’ha aproximat la base del col·lector al clàssic circular: 

 

En aquest cas si serà necessari calcular el cabal residual. Per això s’han contabilitzat 
69 vivendes, amb una densitat de 2,6 hab/viv i consum de 150l/dia. Així, el cabal 
residual punta resultant es de 1l/s. 
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A partir de relacionar el cabal circulant amb els abacs d’alçada velocitat els resultats 
han estat: 

 

Tipus de Cabal m3/s Velocitat Paràmetres vàlids 

Pluvial 0,2 m3/s 3,5 m/s V < 6 m/s 

Residual 0,001 m3/s 0,6 m/s 0,6 < v < 3 m/s 

 Valors de velocitat en el col·lector. 

 

Un cop realitzats els càlculs del col·lector, es considera que aquest compleix amb tots 
els seus requeriments. D’altra banda, les suposicions considerades s’han complert i 
cal tenir en compte el gran període de temps en que aquest col·lector ja existent ha 
estat en funcionament sense tenir constància de cap incidència. 

 

- Càlcul hidràulic Embornal 

 
Per al disseny de la xarxa d’embornals s’han pres les consideracions de la societat 
competent en la regió, CLABSA. Així, s’ha projectat el sanejament superficial del 
Passatge de forma que cada embornal tipus reixa Meridiana amb un pendent mig 
longitudinal del 2%, cobreixi una superfície de 190 m2, com marquen les 
especificacions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criteris de dimensionament del nombre d’embornals, CLABSA. 

 

La pluja acumulada sobre la vorera muntanya té pendent cap al carrer Rosselló i pet 
tant serà recollida per 2 embornals existents situats un a cada costat del gual, que 
recolliran tant la pluja d’aquest tram de vorera com la que prové d’altres punts del 
carrer Rosselló. 

El Passatge s’ha projectat amb una sola línea de recollida d’aigües, on aniran 
col·locats els embornals del passatge distribuïts uniformement pel tal d’evacuar l’aigua 
de la manera més eficient. 

Considerant el Passatge amb un ample mig de 7,7m, per una superfície de 190m2 
correspondrà una longitud entre embornals de 25m (190 m2/7,7m =24,7m). És a dir 
que l’ideal seria col·locar un embornal cada 25m aproximadament, distància que 
variarà per raons constructives.  
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La longitud del Passatge (sense contar les voreres mar i muntanya) és de 113,4m per 
tant calen 4,5 (113,4 m2/25m) embornals, és a dir que es col·loquen un total de 5 
embornals al llarg de tot el passatge. 

Per distribuir-los uniformement estaran a una distancia mitja de 22,7m executant el 
primer en l’inici del Passatge. Amb aquesta separació entre embornals aconseguim 
que cadascun cobreixi una superfície mitja de 174 m2 < 190 m2. 

 

Tot i les especificacions de CLABSA, es realitza una verificació per comprovar que el 
nombre d’embornals és suficient. El pendent mig del tram central del Passatge és del 
2%, on tècnicament es considera que els embornals tenen una capacitat d’absorció de 
16 l/s. El cabal pluvial considerat és de 0,2 m3 /s, significant 200l/s en 4320,17 m2 de 
tota la zona calculada. Si ho aproximem als 174 m2 que li correspon a cada embornal, 
el cabal pertinent és de 8,1 l/s<16 l/s. Amb aquest senzill càlcul, comprovem que els 
paràmetres establerts per CLABSA referents als embornals, són més que suficients 
pel Passatge. 

Per raons constructives s’ha decidit aprofitar els tres pous existents en el passatge i la 
construcció de tres nous pous de registre. Aquests nous pous de nova execució s’han 
distribuït de la forma més uniforme possible entre els dos existents. 

La pluja acumulada sobre la vorera mar té pendent cap al carrer Provença i pet tant 
serà recollida per 2 embornals situats un a cada costat del gual, un d’existent i un altre 
de nova execució, que recolliran tant la pluja d’aquest tram de vorera com la que prové 
d’altres punts del carrer Provença. Un dels principals defectes que existeixen referents 
a la xarxa de clavegueram en el passatge Batlló, és la inexistència d’embornals en 
l’encreuament del passatge amb el carrer Provença en el costat Llobregat. Aquest 
tram és converteix en un punt baix on s’acumula aigua que no pot ser evacuada per la 
inexistència d’embornals.  

Amb la instal·lació d’aquests nou embornal s’aconseguiran solucionar els problemes 
d’inundacions que és produeixen en aquest punt en períodes de pluja. De fet, el 
document tècnic de l’Ajuntament de Barcelona sobre la previsió d’embornals en el 
Districte de l’Eixample, ja posa de manifest les deficiències en el carrer Provença. 
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Previsió d’embornals a la xarxa actual de clavegueram al Districte de l’Eixample. 

 

En projecte s’han previst un total de 9 embornals (2 en l’encreuament Provença + 5 en 
el passatge + 2 en l’encreuament Rosselló), augmentant el nombre d’embornals 
actuals 7 (1 en l’encreuament Provença + 4 en el passatge + 2 en l’encreuament 
Rosselló). 

En l’annex “12. Mobiliari urbà s’especifica el disseny de la Reixa Tipus Meridiana”. 

Tota a informació gràfica sobre l’evacuació d’aigües tant de la seva ubicació com dels 
detalls,és troba en els plànols “2.14.Planta xarxa de clavegueram” i “2.15.Detalls xarxa 
clavegueram”. 

En l’annex “13.Serveis afectats” és pot consultar la informació i els plànols 
subministrats per l’empresa municipal CLABSA, encarregada de la xarxa de 
clavegueram. 

PtgBatlló-
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10. ANNEX XARXA D’ENLLUMENAT 
 
Per a la redacció i càlculs d’enllumenat públic s’han tingut en compte els reglaments i 
normes en vigor, tant d’enllumenat com d’instal·lacions elèctriques. 
 
 
1- NORMATIVA 
 
Es compleix el reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior 
ITC EA-01 y  ITC EA-02, aprovat per Real Decret del 1890/08. 
Es segueixen les recomanacions del Decret 82/2005 per l’ordenació ambiental de 
l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, per tant es treballarà amb un sistema 
de reducció de flux existent al quadre de comandament. 
Tots els elements compliran amb el Certificat de Conformitat segons determina la ITC-
BT009 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT). 
També és seguirà el decret 1844/74, de 20 de juny sobre obres subterrànies en sol 
urbà i la circular del 04-11-96 sobre normes dels serveis afectats.  
 
Al tractar-se d’un projecte ubicat en l’àmbit de la ciutat de Barcelona, es seguiran els 
criteris i restriccions establerts pel Plec de Condicions Tècniques per a Instal·lacions 
d’Enllumenat Públic de l’Ajuntament de Barcelona, Medi Ambient, referents a energia i 
qualitat ambiental, en enllumenat i energia. 
 
 
2- DISSENY DE LA NOVA XARXA D’ENLLUMENAT 
 
En el projecte d’Urbanització del Passatge Batlló s’ha decidit substituir l’enllumenat 
existent format per 7 fanals tipus columna “Nikolson” en el costat Besòs. Aquesta 
decisió s’ha pres principalment per quatre motius:  

- Il·luminació insuficient, amb un sistema de làmpades obsolet que provoquen 
baixa lluminària i uns alts costos de manteniment. 

- Mal estat dels fanals, presentant desperfectes motivats pel pas del temps. 
- Part del cablejat que connecta els fanals és aeri. 
- L’excessiva mida de l’arbrat envaeix l’espai de l’enllumenat, afectant 

notablement al seu correcte funcionament. 

En l’”Annex 2. Patologies” es mostren diverses imatges on s’evidencien les 
problemàtiques esmentades referents a l’enllumenat. 
 
El nou enllumenat està format per 8 fanals model Venus Eixample columna model 
Columna TOP Venus 60W 3500K de 4,5m d’alçada, situats unilateralment al costat 
Llobregat. La llumera Venus és de fosa d’alumini inoxidable i la columna composta de 
base en fosa d’alumini i fust en tub d’extrusió d’alumini conificat. 
S’aplicarà tecnologia LED en el grup òptic (32LED). El grup òptic va equipada amb 32 
LEDs d’alta eficiència, formats per un difusor amb lents d’alt rendiment (>90%) 
integrades, en PMMA d’alta transparència. Les seves principals característiques 
tècniques són una temperatura de color de 3.500K, CRI mínim de 70 i una vida de 
50.000h. 
 
Els principals motius pels que s’ha optat per la tecnologia LED són els següents: 
 

- Adaptació als models d’enllumenat que pretén implantar l’Ajuntament de 
Barcelona. 

- Baix consum elèctric respecte a la resta de sistemes. 
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- Llarga vida. S’estima una duració mitja de 50.000h (Corresponen a 17 anys a 8 
hores diàries d’utilització). 

- Motius ecològics. Garanteixen baixes emissions, no contenen tugstè, són r 
reciclables i compleixen les normatives europees referents a contaminació. 

- No emeten calor. La tecnologia LED no malgasta en crear calor. 
- Poc manteniment. Especialment important en l’enllumenat públic, on les 

operacions de manteniment poden resultar complexes. 

La solució d’enllumenat adoptada resulta la més adient per garantir el bon 
funcionament de la xarxa i facilitat de manteniment de les instal·lacions, garantint una 
bona il·luminació del passatge amb rendiments lumínics òptims en relació a una adient 
qualificació energètica. 
Amb aquest nou enllumenat, el Passatge Batlló s’adapta al nou model d’enllumenat 
que s’està remodelant en tot el districte de l’Eixample. 
 
L’enllumenat es situa unilateralment al costat contrari de l’arbrat per tal que aquest no 
interrompi i minimitzi la lluminositat. En l’“Annex 11. Jardineria i Xarxa de reg”, és 
detalla que l’arbrat seleccionat Citrus Aurantium (Taronger) amb unes dimensions 
inferiors a l’arbrat existent, s’adequa a les característiques i distribució del nou 
enllumenat, per poder així treure’n el màxim rendiment i no interferir en el seu correcte 
funcionament.  Amb aquesta nova distribució es podrà treure el màxim rendiment de la 
lluminària de la nova xarxa d’enllumenat públic. 
 
L’enllumenat projectat està format per 2 línies en el costat Llobregat connectades a la 
línia general en un pericó situat a l’encreuament entre el passatge Batlló i el carrer 
Rosselló. Aquestes dos línies connecten alternadament els fanals, quatre la línia 1 i 
quatre la línia 2, així en cas d’averia d’una d’aquestes el carrer no quedaria sense 
enllumenat, ja que l’altre línia podria seguir funcionant de forma independent. 
Aquesta línia a la que ho connectem depèn del quadre de comandament en la 
confluència dels carrers Còrsega i Villarroel. Codi 2260, sector 708. 
Les línies aniran soterrades en la seva totalitat, en rases sota vorera. 
 
Es projecta l’enllumenat de format per un total de 8 fanals columna tipus Eixample 
model Venus TOP III de 4,5m d’alçada, amb fust d’alumini extruït de Ø 60 mm amb 
conicitat de 12,5±0,01(tant per mil), amb acabat anoditzat i segellat, base de fosa 
d’alumini amb relleu format per una geometria de rombes i acabat sorrejat amb corindo 
amb lluminàries de fosa d’alumini anoditzat i segellat i vidre trempat i segellat amb 
junta de silicona i registre superior de l’equip òptic. 
   
Incorpora tot l’equip elèctric, cablejat interior, platina per a la col·locació sobre dau de 
formigó i perns d’ancoratge zincat. Inclou la placa portafusibles de xapa galvanitzada, 
tornilleria d’acer inoxidable. Els components seran sotmesos a processos de 
desengreixat i granallat de corindon. 
 
La lluminària serà en fundició d’alumini inoxidable i la bisagra de la cúpula i anell 
integrat en la pròpia fundició garantint una excel·lent robustesa amb l’eix d’acer 
inoxidable. L’òptica està formada per un difusor de vidre (IK09) corb transparent i 
reflector asimètric d’alumini anoditzat (AA-1050) segellats  formant un grup òptic d’alt 
rendiment (FHS<0,4%). 
  
Les distancies entre punts de llum i els càlculs de la potencia a instal·lar es desprèn 
dels càlculs adjunts i de les característiques del passatge; i es reflexa al plànol 
2.16.Planta xarxa d’enllumenat. 
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Cada punt de llum portarà la seva caixa de connexió a la base del bàcul, amb els seus 
borns i fusibles.  
El cable serà de coure amb seccions de 4 x 10 mm2, tetrapolar,tipus RFV0,6/1KV, 
armat amb coberta de PVC i un aïllament de polietilè reticular per una millor protecció.  
Els cables seran armats i col·locats dins de tubulars corbables Ø 80 mm de PVC aïllant 
i no propagador de la flama, muntat com a canalització soterrada. 
Es col·locaran un total de 3 arquetes de registre  42 x  42 x 60 en l’inici, el centre i el 
final de la linia per facilitar l’estesa de cable i el futur manteniment de la xarxa 
d’enllumenat. 
 
En tot l’estudi s’ha tingut en compte el que mana el vigent Reglament Electrotècnic per 
a baixa tensió. 
 
S’han seguit els criteris de disseny regulats pel “Plec de Condicions Tècniques per a 
Instal·lacions d’Enllumenat Públic de l’Ajuntament de Barcelona” 
 
En els plànols 2.16.Planta xarxa enllumenat i 2.17.Detalls xarxa enllumenat s’indica 
tota la informació gràfica. 
 
 
 
3- PROTECCIONS 
 
A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles s’instal·larà una placa de 
terra en cada fanal. 
Unint totes les plaques es disposarà una presa de terra formada per cable nu de coure 
de 35 mm2 de secció, unipolar. Aquest cable anirà soterrat directament a terra, és a 
dir, fora de les canalitzacions elèctriques. 
 
Totes les unions es faran amb soldadura aluminotèrmica d’alta temperatura de fusió. 
 
S’obtindrà una resistència a terra inferior a 10  .  La unió a la columna serà 
mitjançant terminal a pressió, cargol, roseta i femella de material inoxidable. 
A més a més de la posada a terra de les masses, es preveuran disposicions de tall per 
intensitat de defecte. 
 
A més s’utilitzaran interruptors diferencials, la sensibilitat dels quals vindrà donada pel 
valor obtingut de la resistència a terra de les masses. 
 
La instal·lació de tots els elements a l’interior del punt de llum, fa que tota la instal·lació 
sigui inaccessible i que es precisin les eines especials per a la seva manipulació. 
 
En tota la instal·lació es complirà rigorosament allò que està prescrit en el Reglament 
Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
 
Addicionalment al llarg de tota la línia del Passatge Batlló és col·locarà una cinta de 
senyalització, per indicar la presencia de l’ instal·lació com advertència per les futures 
obres en el passatge. 
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4- CÀLCULS LUMÍNICS. 
 
Els càlculs lumínics s’han realitzat amb el programa DILUX, on s’incorporen les dades 
de les lluminàries del fabricant directament. A continuació es mostren els principals 
càlculs i resultats: 
 
DADES DE LA INSTAL·LACIÓ 
 

- Lluminària: Venus Top 60W 3500K 
- Grup optic: 32 LED 
- Tipus d’instalació: Unilateral 
- Alçada lluminària: 4,5m 
- Interdistància mitja: 16m 
- Factor de manteniment: 0,75 

 

                                                           
                                   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Classificació lluminàries segons CIE:99 

Codi CIE Flux: 29 60 91 99 92 
 
 
 

 
Òptica micro Aritec. 
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Emissió llum 
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3D / RENDERING (PROCESSAT) 3D 
 
A continuació s’ha realitzat una simulació orientativa en tres dimensions del nou 
enllumenat en el Passatge Batlló, situat al costat Llobregat. 
 
 
 

 
Rendering processat 3D de la ubicació de l’enllumenat en el Passatge. 
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DADES SOBRE EL PERFIL DEL PASSATGE BATLLÓ 
 
1. Calçada (Amplada 3,00 m, quantitat de carrils de trànsit: 1, Revestiment de la 

calçada: R3 (asfàltica), q0:0,07) 
2. Vorera Besòs (Amplada 2,40 m) 
3. Vorera Llobregat (Amplada 2,40 m) 

S’estableix un factor de manteniment de la xarxa d’enllumenat del 0,75 
 

 
 
 
DISPOSICIÓ DE LES LLUMINÀRIES 
 

 
 

 
 
Lluminària:    SALVI / VENUS TOP/ 32 LED 60W 3500K (F3V3) 
Flux lluminós de les lluminàries:  5615 lm,  Valors màxims de la intensitat* 
Flux lluminós làmpades:   6080 lm amb 70º 410 cd/klm 
Potència de les lluminàries:  56W  amb 80º 227 cd/klm 
Organització:    Unilateral amb 90º 1.19 cd/klm 
Distància entre màstils:   16 m (màxima) 
Altura muntatge (1):    4.5 m 
Altura punt de llum:   4.5 m 
Sortint sobre la calçada (2):  - 0,5 m 
Inclinació del braça (3):   0,00 
Longitud del braç (4):   0,0 m (Columna) 
 
 
 
* Els valors màxims d’intensitat llumínica són en totes les direccions que formen els 
angles especificats amb les verticals inferiors (amb lluminàries instal·lades aptes pel 
funcionament). 
La disposició compleix amb la classe d’intensitat llumínica G3. 
La disposició compleix am la classe d’índex de enlluernament D6. 
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RESULTATS LLUMINOTÈCNICS 
 
 
Realitzem l’estudi lumínic diferenciant 3 parts del passatge, la calçada, la vorera Besòs i 
la vorera Llobregat on es troba l’enllumenat. 
 

 
Estructuració de les zones lumíniques del Passatge 

 
Factor de manteniment 0,75 
 
 
Llistat del requadre d’avaluació 
1. Requadre d’avaluació de la vorera Llobregat 

Longitud 16 m, amplada: 2.4 m 
Trama: 10 x 3 punts 
Element de la via pública respectiu: Vorera vianants 
Classe de lluminositat seleccionada: CE3  
 
És compleixen tots els requeriments fotomètrics.  

      Em (lx)     U0   
 
Valors reals segons càlcul:       19.08     0.48  
   
Valors de consigna segons classe:   ≥ 15.00  ≥ 0.4     
 

Complert / No complert       
     
 

2. Requadre d’avaluació de la vorera Besòs 
Longitud 16 m, amplada: 2,4 m 
Trama: 10 x 3 punts 
Element de la via pública respectiu: Vorera vianants 
Classe de lluminositat seleccionada: CE3  
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És compleixen tots els requeriments fotomètrics.  

      Em (lx)       U0   
 
Valors reals segons càlcul:       15.78     0.67  
   
Valors de consigna segons classe:   ≥ 15.00  ≥ 0.4     
 

Complert / No complert       
 
 
 

3. Requadre d’avaluació de la calçada 
Longitud 16 m, amplada: 3.0 m 
Trama: 10 x 3 punts 
Element de la via pública respectiu: Calçada 
Revestiment: R3, q0: 0.070 
Classe de lluminositat seleccionada: ME3a  
 

     Lm (cd/m²)    U0       Ul           TI (%)          SR 
  
Valors reals segons càlcul:   1.44    0.58        0.74          15      0.89 
 
Valors de consigna segons classe:  ≥ 1.00   ≥ 0.40      ≥ 0.70       ≤ 15     ≥ 0.50 
 

Complert / No complert                              
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SECCIÓ TIPUS, RENDERING PROCESSAT 
 
A continuació es mostra el rendering generat a partir de les principals característiques del 
passatge i de l’enllumenat: 
 

 
Tram representatiu del passatge i el seu enllumenat. 

 
 

El rendering del passatge ha estat utilitzat per a representar els diferents nivells 
d’il·luminació.  
 

 
Nivell d’il·luminació (lx) en un tram representatiu del passatge. 
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REQUADRES D’AVALUACIÓ  
 

 
A partir de les corbes isolux, és representa l’evolució de la iluminància en els plans 
horitzontals, en les diferents parts del passatge. 
 
Requadre d’avaluació costat Llobregat 
 
ISOLÍNIES (E) 

 
 
Valors en Lux 
Trama: 10 x 3 Punts 
 

Em (lx)  Emín (lx)  Emàx (lx)   Emín / Em      Emín / Emàx 
 

19     9.12      38        0.478          0.240 
 
 
GRÀFIC DE VALORS (E) 

 
 
Valors en Lux 
Trama: 10 x 3 Punts 
 

Em (lx)  Emín (lx)  Emàx (lx)   Emín / Em      Emín / Emàx 
 

19     9.12      38        0.478          0.240 
 
 



ANNEX  10.  XARXA D’ENLLUMENAT 
URBANITZACIÓ DEL PASSATGE BATLLÓ 

 

12 
 

Requadre d’avaluació costat Besós 
 
 

ISOLÍNIES (E) 

 
Valors en Lux 
Trama: 10 x 3 Punts 

 
Em (lx)  Emín (lx)  Emàx (lx)   Emín / Em      Emín / Emàx 

 
16    11     25        0.675          0.421 

 
 
GRÀFIC DE VALORS (E) 

 
Valors en Lux 
Trama: 10 x 3 Punts 
 

Em (lx)  Emín (lx)  Emàx (lx)   Emín / Em      Emín / Emàx 
 

16    11     25        0.675          0.421 
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Requadre d’avaluació Calçada 
 
ISOLÍNIES (E) 

 
 
Valors en Lux 
Trama: 10 x 3 Punts 
 

Em (lx)  Emín (lx)  Emàx (lx)   Emín / Em      Emín / Emàx 
 

20     10     38        0.503          0.272 
 
 
GRÀFIC DE VALORS (E) 

 
 
Valors en Lux 
Trama: 10 x 3 Punts 
 

Em (lx)  Emín (lx)  Emàx (lx)   Emín / Em      Emín / Emàx 
 

20     10      38        0.503          0.272 
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Requadre d’avaluació Calçada, Observador 1, isolínies gama de griso (L) 
 
 

 
 
 
Valors en Candel/m² 
Trama: 10 x 3 Punts 
Posició del observador: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m) 
Revestimient de la calçada: R3, q0: 0.070 
 

 
Lm (cd/m²)     U0         Ul         TI (%) 

 
Valors reals segons càlcul:         1.44    0.58         0.74          15 
 
Valors de consigna segons classe ME3a:     ≥ 1.0    ≥ 0.4        ≥ 0.7        ≤ 15 
 

Complert/No complert:                           
 
 
 
 
CONCLUSIONS CÀLCULS LUMÍNICS 
 
La nova distribució de la xarxa d’enllumenat en el Passatge Batlló, situada 
unilateralment en la vorera Llobregat compleix tots els paràmetres establerts per 
l’estudi lumínic. 
L’enllumenat verifica tant els criteris lluminotècnics com els requadres d’avaluació de 
les isolínies. Compleix tots els valors en les dos voreres i en les calçades. 
Per això es pot concloure que el disseny i dimensionament de la nova xarxa 
d’enllumenat és correcte. 
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5- CÀLCUL DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
 
El projecte s’ha desenvolupat d’acord amb el real decret 1980/2008 de 14 de 
Novembre referent a l’eficiència energètica d’instal·lacions d’enllumenat exterior ITC 
EA-01 y ITC EA-02. 

 
5.1- Eficiència energètica.  

 
D’acord  amb la ITC-EA-01, l’eficiència energètica de la instal·lació  , és la relació 
entre el producte de la superfície il·luminada S, per la luminància mitja en servei Em, 
dividit per la potència instal·lada P.  
 

ε= 
S·Em

P
 

m2·lux

W
 

 
 
De l’estudi fotomètric realitzat obtenim les següents dades:  
 
Superfície il·luminada S 124.8 m2 
Il·luminació mitja Em 19.5 lux 
Potència activa P 61.6 W 
Eficiència energètica de la instal·lació  39.51 

m2·lux

W
  

 
  
 
Apliquem els factors existents en la instal·lació: 

εL=ε·fm·fu
m2·lux

W
 

 
Factor de manteniment fm 0.75 
Factor d’utilització fu 0.54 
Eficiència energètica làmpada εL 16.00

m2·lux

W
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5.2- Requisits mínims d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat en 
zona urbana 
La relació entre il·luminació mitjana en servei i l’eficiència energètica mínima, és la 
següent:  

 

 

Il·luminació mitjana en servei Em = 19.5 lux 

Eficiència energètica mínima ε í  16.0 
m2·lux

W
 

 
 
5.3- Qualificació energètica de la instal·lació d’enllumenat 

 
Les instal·lacions d'enllumenat exterior, excepte les d'enllumenats de senyals i anuncis 
lluminosos, es qualifiquen en funció de l'índex d'eficiència energètica. 
L'índex d'eficiència energètica (I ε ) es defineix com el quocient entre l'eficiència 
energètica de la instal·lació ( ) i el valor d'eficiència energètica de referència ( R) en 
funció del nivell d 'il·luminació mitjana en servei projectada. 

 

Iε=
ε

εR
 

 
Valors de eficiència energètica de referència: 
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Eficiència energètica de referència    εR= 25.7
m2·lux

W
 

 
Índex d’eficiència energètica: 

Iε=1.54 
 
 
Per tal de facilitar la interpretació de la qualificació energètica de la instal·lació 
d'enllumenat i en consonància amb el que estableixen altres reglamentacions, es 
defineix una etiqueta que caracteritza el consum d'energia de la instal·lació mitjançant 
una escala de set lletres que va des de la lletra A (instal·lació més eficient i amb menys 
consum d'energia) fins a la lletra G (instal·lació menys eficient i amb més consum 
d'energia). 
 
L'índex utilitzat per a l'escala de lletres és l'índex de consum energètic (ICE), que és 
igual a l'invers de l'índex d'eficiència energètica: 
 

ICE=
1

Iε
=

1

1.54
=0.65 

 
A continuació és defineix la taula de qualificació energètica en funció de l’Índex de 
Consum Energètic: 
 

 
             
La qualificació és del tipus A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

B 
C 

D 

E 

F 

G 

Major eficiència 

Menor eficiència 
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Representació de l’eficiència energètica de referència en funció de la il·luminància 
mitja (19.5 lux): 
 

 
 
Resultats finals dels càlucls d’eficiencia en funció del tipuis d’enllumenat: 
 

 
Tipus 

d’instal·lació 

Luminància mitja en 
servei projectada 

Em (lux) 

Eficiència 
energètica de 

referència 
(m2.lux/w) 

Índex 
d’eficiència 
energètica 

Índex de 
consum 

energètic 

Funcional 19.5 25.76 1.54 0.65 

 

 
 
 
5.4- Conclusions 

 
En relació a l’aplicació del Real Decret 1890/2008 de 14 de novembre i compliment del 
Codi Plec de Condicions Tècniques per a instal·lacions d’enllumenat públic a la ciutat 
de Barcelona és pot afirmar, que l’enllumenat del Passatge Batlló garanteix tots els 
requeriments tant en l’àmbit de qualitat lumínica de l’enllumenat, com en el d’eficiència 
energètica.  
 
 
 
 
 

FITXA TÈCNICA DE LA XARXA 
Instal·lació Xarxa d’enllumenat públic 
Carrer/Localitat Passatge Batlló, Barcelona 
Funcionament mig diari (h) 8 
Número de punts de llum (unitats) 8x60w 
Consum d’energia anual (kWh/any) 269.81 
Emissions de CO2 anual (Ton CO2/any) 0,13336 
Cost anual €/punt de llum 43 
Preu €/KWh 0.16 
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6- CÀLCUL DE LES LÍNIES ELÈCTRIQUES 
 
Per al càlcul de les seccions dels conductors, s’han tingut en compte, entre altres, les 
Instruccions MI BT 007 i MI BT 017. 
 
La secció dels conductors a utilitzar es determinarà de forma que la caiguda de     
tensió entre l’origen de la instal·lació i qualsevol punt d’utilització sigui més petita del 
3% és a dir, inferior a 12 v. La secció no serà mai inferior a 6 mm², en aquest cas la 
secció serà de 10 mm². 
 
Segons la informació facilitada per l’Ajuntament de Barcelona respecte el quadre de 
comandament que subministra aquesta línia, la tensió és de 389/227V. 
 
La potència a considerar en cada punt serà la resultant de multiplicar per 1,8 la 
potència en W dels llums. 
 
Per als diferents càlculs a efectuar, s’utilitza el mètode de les línies de secció no 
uniforme. 
 
S’obtenen les següents expressions per a les seccions dels conductors: 
 
 

  3. cosIn n  

Sn =  ----------------------.  In In n. cos )   per al càlcul de les seccions dels 

 . Un conductors 
 
 
  Pn 
In = ----------------------  per al càlcul de la intensitat 

  3. .cos n  

 
 

 3.cos . .n In In  

Un = ----------------------  per al càlcul de la caiguda de  
 . Sn   tensió en el tram n. 
 
 
Fórmules en les que: 
 
In  = Intensitat, en ampers, que circula pel tram n 
Pn = Potència que es transporta (afectada del coeficient 1,8) 
U  = Tensió entre fases (400 volts) 
Un  = Caiguda de tensió en volts, del tram n 
In = Longitud del tram en metres 
 = Conductibilitat (56 per al coure) 
Sn  = Secció del conductor en mm2, del tram n  
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Dades generals de la xarxa elèctrica: 
 
Alimentació Trifàsica 
Tensió: 400 V 
Factor de potència: 0.90 
Factor de potència per làmpades1.80 
Conducció del conductor: 56 (Coure) 
Resistència 0.00 
 
 
En el cas del Passatge Batlló és donen les circumstancies de ser una línia sense 
derivacions, la separació entre punts de llum és pot considerar homogènia i la potència 
de cada punt de llum és constant. En aquest cas és pot realitzar el càlcul directe a 
partir de: 
 

∆U=1,8ρ Pi ·
Lp+

L
2

SU
=1,8 ρ PT

Lp+
L
2

SU
 

 
 
 

- LÍNIA 1: QC-1.1-1.2-1.3-1.4: 

 
Grafo de la línia 1: 
 

 
 
 
Els principals valors de la línea 1 són: 
 

Dada Valor 
Lp (Qc-1.1) 240m 
L (1.1-1.4) 73m 
Pi 60W 
Punts de llum 4 
PT 240W 

 (coure) 0.018Ω mm2/m 
S 10 mm2 
U 400V 

 
 
La caiguda de tensió de la línea 1 és de: ∆U=0.53 V (0.13%<3%) 
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- LÍNIA 2: QC-2.1-2.2-2.3-2.4 
 

Grafo de la línia 2: 
 

 
 
 
Els principals valors de la línea 2 són: 
 

Dada  Valor 
Lp (Qc-1.1) 250m 
L (1.1-1.4) 88m 
Pi 60W 
Punts de llum 4 
PT 240W 

 (coure) 0.018Ω mm2/m 
S 10 mm2 
U 400V 
  

 
La caiguda de tensió de la línea 1 és de: ∆U=0.57 V (0.14%<3%) 
 
 
La caiguda de tensió de les dues línies és notablement inferior als valors establert per 
l’ajuntament de Barcelona. Aquesta raó queda justificada al considerar que la línea 
s’ha projectat amb perspectives de futur, preveient que en els següents anys els 
carrers continus també adeqüin el seu enllumenat al model que s’està actualitzant en 
tot el districte de l’Eixample. Així doncs, aquesta línea podrà ser utilitzada per aquest 
futur enllumenat, estalviant una partida pressupostaria addicional destinada a nou 
cablejat per a l’enllumenat. 
 
 
Analitzades les dos línies és conclou que aquestes compleixen els requisits establerts 
per l’Ajuntament de Barcelona. 
 
 
7- DOCUMENTACIÓ FABRICANTS 
 
A continuació s’adjunta la documentació tècnica genèrica facilitada pels fabricants, tant 
del fanal com del sistema de lluminària. 
Inclou: 

- Conjunt Venus TOP columna i lluminària 
- Venus TOP lluminària 
- Model SNAP S LED  



VENUS
TOP 5M

ve
nu

s



LONGITUD 4500-6500MM
DIÁMETRO Ø 520MM 
LÁMPARAS VSAP/ HM 70W 100W 150W
CONEXIÓN A COL. TERMINAL MANGUITO Ø60X70MM
ÓPTICA ASIMÉTRICO LATERAL/ FRONTAL
ÍNDICE PROTECCIÓN IP 67 G.O
NORMATIVA C EN 60598

2000

900mm1500mm

900mm900mm 900mm

4.5-5.6m

•	 LUMINARIA FUNDICIÓN DE ALUMINIO
•	 DESDE 50W HASTA 150W
•	 CLASE I/ II
•	 REFLECTOR TIPO AB (ASIMÉTRICO TIPO B)
•	 CIERRE LUMINARIA TIPO PALANCA
•	 BASE COLUMNA FUNDICIÓN ALUMINIO AL3MG
•	 ALTURA BASE DE 2M
•	 FUSTE TRONCOCÓNICO/ CILÍNDRICO
•	 TORNILLERIA ALSI 304
•	 IMPRIMACIÓN EPOXI Y ACABADO POLIURETANO

El conjunto Venus compuesto de columna y 
luminaria es una respuesta a las necesidades 
de diseño y de calidad de luz en proyectos de 
urbanismo en ciudades, pueblos, zonas turísticas  
y comerciales.
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DIÁMETRO Ø 520-720MM
LÁMPARAS SAP/ HM 70W 100W 150W 250W 400W
CONEXIÓN A COL. TERMINAL MANGUITO Ø60MM
ÓPTICA ASIMÉTRICO LATERAL/ FRONTAL
ÍNDICE PROTECCIÓN IP 67 G.O
CLASE I/ II

VENUS
TOP 6.4/9M
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•	 FUNDICIÓN DE ALUMINIO 
•	 DESDE 70W HASTA 400W
•	 REFLECTOR TIPO AA/AB (ASIMÉTRICO TIPO A/ B)
•	 TAPA CON JUNTA DE SILICONA
•	 CIERRE LUMINARIA TIPO PALANCA
•	 FÁCIL ACCESO A EQUIPO Y LÁMPARA
•	 IMPRIMACIÓN EPOXI Y ACABADO POLIURETANO
•	 C EN 60598

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Luminaria en fundición de aluminio inoxidable. Bisagra de la 
cúpula y aro integrada en la propia fundición garantizando 
una excelente robustez con eje de acero inoxidable. Apertura 
y cierre de la cúpula sin herramientas. Compás de seguridad 
que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de 
mantenimiento. Tornillería de acero inoxidable AISI 304. 
Protección: desengrasado previo, imprimación epoxi y acabado 
en poliuretano alifático bicomponente. Polimerizado al horno. 
Diámetro característico 520 ó 720mm. Óptica formada por 
difusor de vidrio templado (IK09) curvo trasparente y reflector 
asimétrico facetado de aluminio anodizado (AA-1050) sellados 
formando grupo óptico de alto rendimiento (FHS<0,4%) y 
tapa-soporte porta lámparas de PC con cierre tipo bayoneta con 
junta de silicona y prensaestopas para entrada de cables que 
garantizan la estanqueidad (IP67). Equipos eléctricos  
de 70 a 400W. Admite doble nivel. Se suministra sin lámpara. 
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NOVEDAD. versiones con doble 

óptica micro AIRTECH®

asimétrica simétrica
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TOP PRO STAR MAX
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10°

PRO 10°

870

880 900

1. Cuerpo y cúpula en fundición   
 de aluminio
2. Junta de silicona
3. Compás semi automático
4. Bisagra integrada en la   
 fundición
5. Fijación a luminaria de alta   
 resistencia.
6. Grupo óptico IP67.  
	 Reflector	de	alto	rendimiento	

7. Tornillería de acero inoxidable
8. Porta lámparas de PC   
 resistente a las  temperaturas  
9. Equipo electromagnético   
 o electrónico (opcional)  
 intercambiable sin el uso de   
 herramientas
10. Difusor de vidrio templado  
  de 5mm IK09
11. Cierre en aluminio
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DIÁMETRO Ø 520-720MM
LÁMPARAS SAP/ HM 70W 100W 150W 250W 400W
CONEXIÓN A COL. TERMINAL MANGUITO Ø60MM
ÓPTICA ASIMÉTRICO LATERAL/ FRONTAL
ÍNDICE PROTECCIÓN IP 67 G.O
CLASE I/ II
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Notas: Sólo se permite hacer la instalación a un electricista calificado, mantenimiento e inspección de seguridad. Es peligroso para los no profesionales / Las características incluidas en este documento se dan sólo con 
fines informativos, y no son vinculantes. Debido a la evolución de la tecnología LED y la mejora continua del desempeño y la eficiencia, SALVI se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. V 2

 

 

 

Diámetro (mm) Ø318 / Altura (mm) 65
Armadura en fundición de aluminio / Disipador de calor integrado en el cuerpo
Fijación ajustable
Acabado anodizado / Color gris G1 
Versión 16/32 Leds de alta eficiencia  
Temperatura de color 3500K 
Rendimiento óptico: ŋ 91%
Durabilidad: >50.000 h (est.)
FHS <0.1%
Alimentación red 220 -240 a.c. 50-60Hz  
IP 65 / IK 09  
Aislamiento eléctrico clase I  
Eficiencia electrónica ≥90%
Factor de potencia >0.9 
Standard EN 60598 / IEC 55015

Especificaciones técnicas

Modelos y dimensiones

Curvas fotométricas

Luminarias compatibles

basic 490 | 580 
nauta 490 | 580
venus 520 | 720 
ochocentista 760  
 

palacio   
atenea   
princesa   
rossellón

Gamas

 LEDS POTENCIA FLUJO tj° EFICIENCIA
  [W] [LM]   [LM/W] 

 16 24  2880 25 120.0

 16 40  4194 25 104.0

 32 23  3024 40 131.5

 32 38  4736 40 124.6

 32 56  6080 85 108.6

 32 86  8480 85 98.6
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PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PASSATGE BATLLÓ 
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11.  ANNEX JARDINERIA I XARXA DE REG 
 
 
1- JARDINERIA 
 
Descripció de l’enjardinament 
 
La societat competent en aquest àmbit, pel qual s’han seguit les seves indicacions és 
Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona, en especial la Instrucció d’Arbrat Viari. 
 
També s’han seguit els criteris establerts per la Instrucció de l’alcaldia relativa als 
Elements Urbans de la Ciutat de Barcelona, en el Grup 5: Arbrat viàri. 
 
És indiscutible el gran nombre de beneficis que generen la presencia d’arbrat en el 
Passatge, sent primordial la seva presència per la millora de la qualitat de l’aire, 
augment de la biodiversitat, regulació climàtica, atenuació de la contaminació 
atmosfèrica i acústica,  regulació del cicle hídric i valor social.  
 
Seguint totes les normatives vigents, s’ha prioritzat en la projecció de l’arbrat en el 
Passatge criteris de disseny, manteniment, accessibilitat i seguretat, sostenibilitat tant 
social com ambiental i cost econòmic. Sota aquests criteris ha estat necessari 
modificar el tipus d’arbrat existent, sent trasplantat, per adequar-lo a la tipologia de 
carrer. 
 
Així, es preveu la plantació d’arbrat d’alineació a la vorera del costat Besòs, a base de 
Citrus Aurantium (Taronger), un total de 21 unitats, a una distància aproximada de 
5,2m, variable en funció de les particularitats del passatge, degut a situacions on sigui 
impossible col·locar un arbre degut a la presencia de guals, com s’indica en els plànols 
del projecte. 
 
L’arbrat anirà col·locat en escossells metàl·lics de 120x80cm enrassats amb la vorera. 
 
Tot l’arbrat a plantar anirà regat amb un sistema de reg automàtic. 
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Arbrat 

 Citrus Aurantium (Taronger), perímetre 20/25 cm; 21 unitats 

 
Característiques del nou arbrat, Citrus auratium. 

 
 
Tots els treballs de jardineria estaran subjectes a les prescripcions del “Plec de 
Condicions Tècnic facultatives d’obra nova de jardineria” redactat per l’Institut 
Municipal de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona: 
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Arbrat Viari: Selecció d’Espècies 
 
Per a la selecció del tipus d’arbrat s’han seguit els criteris establerts per Parcs i Jardins 
de l’ajuntament de Barcelona, en especial la instrucció d’Arbrat Viari: Selecció 
d’Espècies. Els aspectes més generals són els que és detallen a continuació: 
 
La selecció de les espècies vegetals en l’àmbit del present projecte es fa tenint en 
compte les característiques de l’espècie i segons el districte de la ciutat i el tipus de 
passatge on es troba situada. A més a més, tenint en compte les condicions medi 
ambientals de Barcelona, se seleccionen espècies resistents a la sequera i a la 
contaminació atmosfèrica. 
 
També es tindran en compte condicionants d’espai com: 
 
- proximitat a edificis 
- amplada de voreres 
- amplada de carrers 
- aparcament de vehicles (cops en tronc) 
- trànsit de vehicles alts (cops en branques) 
- interferència amb paràmetres urbanístics 
 
Així, alhora de seleccionar els arbres també es té en compte el creixement, el port, el 
desenvolupament de la capçada, la facilitat de cicatritzar ferides i la fragilitat de 
l’espècie. 
 
L’arbrat seleccionat, es considerat com a arbre de port petit, amb diàmetre de 
capçalera inferior a 4m i alçada menor a 6m. 
Aquest tipus d’arbrat, considerat com a arbrat de port petit, per a carrers estrets, 
compleix amb les especificacions d’amplada, disposició i tipus d’escossell establerts 
segons Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
 
 

         

0,9 1,9

2,8

 
Especificacions d’amplada en arbrat viari, segons Parcs i Jardins. 
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 Especificacions de l’escossell, segons Parcs i Jardins. 

 
 
 
Objectius de la substitució d’espècies 
 
Els objectius generals del Pla dels Espais Verds de Barcelona defineix, entre altres, la 
substitució d’algunes espècies per altres més idònies. 
Els seus objectius principals, són els següents: 
 
- Substituir progressivament les espècies de gran port dels carrers de la ciutat, 

mantenint-les únicament en les grans avingudes i espais emblemàtics on puguin 
créixer en òptimes condicions. 

 
- Potenciar progressivament la plantació d’espècies de menor port als carrers menys 

espaiosos. Es té en compte la seva resistència al medi urbà i a les plagues i malures, 
i que tinguin necessitats mínimes de poda per al control de la seva grandària. 

 
- Unificar els trams de carrer amb les noves espècies quan queden poques unitats de 

l’espècie substituïble. 
 
 
Plantació d’obra nova 
 
Quan es remodela un carrer i s’han de plantar de nou totes les unitats d’arbrat, els 
diversos operadors disposen d’un quadre de selecció d’espècies, facilitat per Parcs i 
Jardins, per a introduir diversitat vegetal en les remodelacions urbanístiques. Segons 
la darrera publicació de Parcs i Jardins sobre “Gestió de l’Arbrat Viari de Barcelona”, la 
selecció de l’arbrat s’ha de regir pels criteris d’adequació al clima, entorn, sostenibilitat, 
convivència, durabilitat i permanència. 
L’apartat de plantacions excepcionals, ofereix un llistat per aquells casos en què es 
justifica la plantació d’una espècie d’arbre poc usual en els carrers, ja sigui per raons 
estètiques, o de tradició i simbologia per la ciutadania. 
Aquest quadre pretén aclarir dubtes formulats alhora de projectar la plantació dels 
carrers. La selecció d’aquestes espècies prové de l’experiència dels últims anys dels 
tècnics de Parcs i Jardins i és sotmès a revisions periòdiques on es poden modificar 
algunes espècies, segons el resultat obtingut. 
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Remodelacions en plantacions noves. 
 
 

 
 

 
 
 

                                         
 

Característiques de l’arbrat Citrus aurantium. 
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Col·locació de l’Arbrat 
 
En el procés de plantació, es contemplen unes recomanacions en funció d’uns criteris 
urbanístics: 
- Com a norma general, cal evitar la plantació d’arbres en voravies de menys de dos 
metres d’amplada. En aquestes voravies es pot considerar la construcció d’escossells 
rectangulars en el sentit del carrer, amb paviment porós per als escossells menors 
d’1x1m. 
- Seguint la normativa d’accessibilitat, s’ha d’eliminar la plantació d’arbres en mig d’un 
pas de vianants, sempre que aquest entorpeixi el pas. 
- No es plantarà a menys de dos metres d’una parada de bus, tant si és amb 
marquesina o sense. 
- No es plantarà si en foradar es troben serveis subterranis: canalitzacions de gas, 
clavegueram, enllumenat, etc. En tot cas s’estudiaran altres alternatives. 
-La col·locació de l’arbrat s’adequarà a les característiques de cada tipus, prioritzant 
posicions lliures d’obstacles, amb l’adequada llum solar, facilitat de manteniment i reg, 
etc. 
 
 
Característiques dels arbres i plantació 
 
Les alçades i perímetres són els especificats en els amidaments. 
 
Segons els criteris de Parcs i Jardins, l’arbrat del Passatge s’inclou en l’apartat de 
arbre Viari: arbre en trama urbana, predominantment en escocell i en alineació, situat 
en un entorn proper a edificacions i calçada, aquest requereix una poda de 
manteniment més freqüent que la resta de tipologies. 
 
Els arbres han de ser rectes i sense deficiències fitosanitàries. Pels de port obert, la 
copa ha d’estar formada a partir de 2.5 m. d’alçada i amb ramificacions ben repartides 
al voltant de l’eix. Els arbres de port més petit, si no s’especifica el contrari als 
amidaments, vindran copats a 2 m. d’alçada. 
 
Per a la plantació d’arbres d’arrel nua o contenidor s’obriran clots de 1.2 x 0.8 x 1m 
(com s’indica a les especificacions), retirant les terres de mala qualitat i reomplint el 
clot amb terres d’aportació per a jardineria vegetal adobada, a granel, amb mitjans 
manuals.  
 
El marc de plantació per l’arbrat és, en tots els casos el reflectit en el plànol 
d’enjardinament inclòs en el projecte. 
 
La profunditat de plantació ha de ser l ’adequada. Les terres han d’arribar com a 
màxim, 5 cm. per sobre del coll de la planta, mai més amunt. 
 
 
Preparació de les terres 
 
Pels clots de plantació i superfícies a sembrar s’utilitzarà  terra vegetal d’aportació. 
La quantitat serà de 0.5 m3 pels clots de plantació. 
 
En el clot de plantació s’aportarà un adob mineral complexa d’alliberació lenta, 15-9-
15-2mg, o 12-12-12-17-2mg, a una dosi de 200 gr./arbre ,100 gr./arbust i 40 gr./m2 per 
a vivaces i entapissats. 
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Manteniment 
 
El manteniment durant el període de garantia (mínim un any), anirà a càrrec del 
contractista, incloent les tasques necessàries per a garantir el desenvolupament 
satisfactori de les noves plantacions. A més de la reposició de les baixes i el control i 
possibles reparacions de la xarxa de reg, inclourà , com a mínim,: 
 
Partida alçada de manteniment de l’arbrat en un any, inclou com a mínim: 
   4 Neteges d’escossells 
   1 Esporga 
   1 Adobat 
   Manteniment i control de la xarxa de reg 

Tractaments fitosanitaris 
 

 
En el plànol “2.11 Planta jardineria” s’observa la ubicació de l’arbrat en el passatge. 
 
 
Transplantament de l’arbrat existent 
 
Actualment el Passatge Batlló consta de 21 unitats d’arbrat tipus Melia Azedarach, 
mèlia cinamomo. Les especificacions del Plec de Condicions de Parcs i Jardins fent 
referència a l’arbrat viari, obliga al traspalant d’aquestes espècies catalogades com de 
port mitjà-gran en el Passatge catalogat com carrer estret. 
L’arbrat Meelia Azedarach, és recomanat en voreres entre 3,5 i 6m, pel que està 
totalment desaconsellat per al Passatge amb 2,8m d’amplada per a l’arbrat. 
 
    
  

 
Distribució de l’arbrat mig en vorera. 
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L’arbrat actual del Passatge s’ha desenvolupat en excés, generant la següent 
problemàtica: 

- Afeccions per ocupació de l’espai de balcons dels veïns en diferents plantes i 
comerços. 

- Desperfectes en les voreres degut a que les arrels de l’arbrat arrenquen les 
peces de panot. 

- L’excessiva mida de l’arbrat està en discordança amb la petita amplada del 
carrer. (Troncs superiors als 40cm i copes superiors als 7,8m d’ample del 
Passatge) 

- El gran desenvolupament de la copa de l’arbre intercedeix amb l’enllumenat 
que perd rendiment substancialment. 

- El creixement dels arbres ha acabat bloquejant la correcte visió de la 
senyalització. 

 
 

 
Estat de l’actual arbrat d’excessiva mida en el Passatge Batlló. 

 
 
Addicionalment es planteja una proposta de trasllat de l’arbrat en una zona on aquest 
es pugui desenvolupar en plenitud i òptimes condicions relacionades amb les seves 
característiques mediambientals. 
La ubicació determinada és el Parc més proper de Parcs i Jardins, que correspon al 
Parc Joan Miró, en els carrers Aragó, Vilamarí, Diputació i Tarragona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nova localització de l’arbrat trasplantat el Parc Joan Miró. 
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L’adaptació del Melia Azerdarach està totalment garantida, doncs en el inventari de 
Parcs i Jardins del Parc Joan Miró hi consta aquesta mateixa espècie. En aquest 
entorn, l’arbrat es podrà desenvolupar en un ambient favorable, sota unes condicions 
adequades que no garanteix el Passatge Batlló. 
 
 

Inventari de d’espècies de Parcs i Jardins de Barcelona, en el Parc Joan Miró. 
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2- XARXA DE REG 
 
Les obres per instal·lar els elements de reg automatitzat es realitzen seguint 
estrictament el “Plec de Prescripcions Tècniques per al disseny i l’execució de les 
instal·lacions de Reg”, de L’Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona. Les 
especificacions de Gestió d’Arbrat Viari de Parcs i Jardins, obliguen a instal·lar reg 
automàtic de degoteig en totes les noves plantacions, efectuant una adequada 
planificació per a les futures actuacions d’ampliació de la xarxa de reg en zones 
adjacents a l’àmbit d’obra. El sistema de reg presenta grans avantatges respecte el reg 
tradicional, com permetre un estalvi i eficiència en el consum d’aigua, millor gestió del 
sistema programat, menys mà d’obra i disminució de pèrdues d’aigua per escolament. 
 
El projecte preveu una xarxa de reg automatitzat i programat i addicionalment una línia 
de reg auxiliar.  
 
La nova xarxa de reg automatitzat es connectarà a la xarxa d’aigua potable a la 
confluència Passatge Batlló amb el carrer Provença. L’escomesa a contractar serà de 
8,0m3/h (2,2 l/s), valor establert entre els 3-16 m3/h recomanats en el Plec de 
prescripcions de Parcs i Jardins, que permet un consum de 8.000 l/h amb un ramal de 
D40 dintre d’un pericó de 100x60x40 cm. 
 
Es preveu la instal·lació d’un armari estàndard de polièster tipus Himel PLD-850/00 
amb programador elèctric de 3 estacions estàndard tipus ICC Hunter amb sensor de 
pluja incorporat, a la vorera del carrer Provença. L’armari es connectarà amb cable de  
4x2,5 mm2 d’un tubular de polietilè, fins el quadre d’enllumenat públic existent entre el 
carrer Còrsega i Villarroel. 
 
És d’obligat compliment instal·lar el reg automatitzat, programat i telegestionable en 
l’arbrat viàri. S’executarà un sector de reg i es col·locarà un by-pass sectorial dintre 
d’arqueta. El by-pass consistirà en un sistema d’obertura manual i automàtica dels 
sectors de reg format per una electrovàlvula amb regulador de cabal i obertura manual 
amb desguàs intern per una pressió de 10kg/cm2 (100 m.c.a) recomanats pel Plec, 
connectada al programador, tres vàlvules d’esfera de ràcord pla, el by-pass 
incorporarà un filtre de molla desmuntable de 300 micres col·locat passat el by-pass i 
una vàlvula reductora de pressió abans del by-pass que en redueixi aquesta a 1,5 bars 
(20m.c.a). És necessari col·locar aquesta vàlvula reductora, ja que els sistemes de 
degoteig necessiten molt poca pressió d’aigua per funcionar. És obligatori col·locar-les 
per evitar que els goters surtin disparats per un excés de pressió. 
 
S’instal·larà dintre de pericó del by-pass sectorial un programador autònom 
programable via ràdio de 4 estacions amb bateries tipus Unik. Aquest programador 
controla el sistema de reg automàtic gestionant l’hora de posada en marxa i aturada 
del sistema, indicant el temps de funcionament de cada sector. Les instal·lacions 
elèctriques es realitzaran sota baix tub de doble capa, els conductors tindran aïllament 
de tensió nominal de 1.000V de 4x2,5mm/sec i tubular de P.E 90mm. 

 
Al final del tram de la xarxa de reg la instal·lació es dotarà d’una vàlvula de descàrrega 
automàtica que s’ubicarà en un pericó en el punt més alt de la xarxa, en l’encreuament 
amb el carrer Rosselló . 
 
L’anell de degoteig serà obert amb 7 degotadors inserits cada 30cm, amb capacitats 
de 3,5 l/h, inserits 30cm i protegits amb un tub dren de 50mm de diàmetre soterrat uns 
20cm. aproximadament. 
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Les conduccions es realitzaran amb canonades de PE de diàmetre 40mm, per a 
longituds entre 100 i 150m (116) segons el Plec de Parcs i Jardins. Les canalitzacions 
transcorreran soterrades per seguint el traçat d’escossell a escossell. Totes les 
canalitzacions, tant canonades com cablejat) discorren soterrades sota paviment tou 
sempre en una profunditat superior als 50cm. Al transcórrer soterrats sota zona 
urbanitzada de panots i peces prefabricades Torho, es col·loquen passatubs corrugats, 
amb el doble del diàmetre que les canonades, 80mm. 
 
Les rasses efectuades tenen una amplada de 40 cm (per sobre dels 20cm mínims 
exigits) i 70cm de profunditat per sota del paviment(per sobre dels 50cm mínims 
exigits). És garanteixen 10cm de sorra regulitzadora del fons de la rasa per sota de les 
canalitzacions. La separació entre canonades interiors a la rassa complirà amb el valor 
de 10cm, per facilitat possibles reparacions. 
 
 
A continuació es realitzen tres breus verificacions per a comprovar el bon 
funcionament de la xarxa de reg: 
 
1. El teòric dimensionat de les canonades es realitzaria a partir del càlcul de les 
pèrdues de càrrega mitjançant la fórmula empírica de Cruciani-Margaritora (per a 
canonades de PE amb aigua a 10ºC): 
 
 
 
 
 

- Longitud en m (L=126 m) 
- Cabal en m3/seg (Q=0,002 m3/seg) 
- Diàmetre  de la canonada en m (D=0,04 m) 
- Factor F de Christiansen (en funció del núm. d’emissors, tant aspersors i 

difusors com goteig) (Per 1 emisor i 21 aspersors-difusors, F=0,3 ) 
 
Tal que resulta la pèrdua de càrrega segons Cruciani-Margaritora de 4m. 
 
 
2. A continuació es realitza una breu verificacions de les pressions en la xarxa de 
reg, seguïnt el clàssic teorema de Bernouilli: 
 
 
 
 
 

- Longitud (L=116m) 
- Alçades geomètriques (Zinicial=34,7; Zfinal=36,5; ΔHg=1,7m) 
- Rugositat (C=140) 
- Pendent pèrdua de carrega Hazen Williams I=(3,58/C)1,852 x Q(m3/s)1,852 / 

D(m)4,87 
- Pressions ( H (pre by-pass) = 10 Kg/cm2=100m.c.a; H (post by-pass)=1,5 bars=20m.c.a) 
- Secció ( = 4cm; A=12,6 cm2) 
- Cabal (Q=0,002 m3/seg) 
- Velocitat (V= Q/A = 1,8 m/s) 

 

Tal que resulta una diferència de pressió en tota la xarxa de 6 m (coherents amb els 
anteriors càlculs de pèrdues de carrega afegit a la diferència de cota). 

 

h= (0.00099/D4.75)·L·Q1.75·1,2· F
 

 

H=Hg-ΔH-(v2/2g)
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3. Es realitzaran les verificacions in-situ dels assajos de les instal·lacions: 
 

- Assaig de pressió interior de les canonades: 
S’inicia l’ omplert de la canonada des de la part baixa deixant oberts tots els 
elements que puguin donar sortida d’aire, els quals s’aniran tancant 
successivament de baix a dalt. La pressió es farà pujar lentament, de forma 
que l’increment de la mateixa no superi 1kg/cm2/min. Es deixarà la xarxa en 
aquestes condicions durant 30 min i es considerarà satisfactòria quan durant 
aquest temps el manòmetre no acusi un descens superior a l’arrel quadrada de 
P cinquens(√P/5) de la pressió de prova en rasa. 
 

- Assaig de tancament de canonades: Es valorarà la pèrdua d’aigua que d’ha de 
subministrar al tram de canonada mitjançant un bombin tarat, de manera que 
es mantingui la pressió de prova d’estancament després d’haver omplert la 
canonada. La duració es de 2h i la pèrdua ha de ser inferior al valor donat per 
V=K·L·D (Sent V  pèrdua en litres, L longitud, D diàmetre i K coeficient de 
pèrdues de carrega en funció del material). 
 
 

 
La dimensió de la xarxa de reg ve donada per les prescripcions concretes de l’IMPJ de 
l’Ajuntament de Barcelona; demanat una xarxa sobredimensionada per poder realitzar 
ampliacions de reg a la zona; ja que aquesta zona de l’Eixample no disposa de reg a 
l’arbrat d’alineació. 
 
La xarxa és distribueix longitudinalment al llarg de tot el passatge. 

- Xarxa de Reg per degoteig arbrat: Xarxa PE 40mm. Ø 10 atm. baixa densitat 
us alimentari. 

- Xarxa de Reg auxiliar: Xarxa PE 40mm. Ø 10 atm. baixa densitat d’ús 
alimentari. 

 
 
Elements principals  de reg 
 
El reg per degoteig de l’arbrat es farà amb anells de reg, aquests anells circulars al 
rodejant el tronc de l’arbre, oberts amb degotadors inserits cada 50cm integrats dins 
del tub, autocompensats i  amb protecció. 
 
S’instal·laran un total de 21 anelles, una per cada arbre. 
 
Aquests anells formaran l’anomenat bulb humit al voltant de l’arbre, subministrant la 
quantitat d’aigua necessària segons la programació que s’hagi realitzat mitjançant el 
programador i la electrovàlvula. 
També s’executarà una xarxa de reg auxiliar, paral·lela a la xarxa de reg per degoteig. 
Incorporarà tres boques de reg de fosa de ferro, dos en els extrems del passatge i una 
en el centre. 
Aquesta xarxa s’utilitzarà en cas d’averia de la xarxa de degoteig i per si hi ha 
necessitat de regar l’arbrat dels carrers Rosselló i Provença. 
 
Es col·locaran vàlvules de desguàs i de descàrrega  a cada extrem de la línia de reg. 
 
Es farà el traçat de les dos canonades per sota voreres i es protegiran les conduccions 
amb tubulars rígides de doble Ø interior. Les rases seran de 40 cm d’ample i 60 de 
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fondària, considerant la profunditat a partir de la capa de formigó prèvia al paviment en 
vorera. Aquestes rases es rebliran amb sauló en tongades de 20 cm compactades al 
95% del P.M.  
 
 
En els plànols “2.12 Planta xarxa reg” i “2.13 Detalls xarxa reg”, s’inclou tota la 
informació gràfica referent a la xarxa de reg. 
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12.  ANNEX MOBILIARI URBÀ 
 
El mobiliari urbà seleccionat pel passatge és correspon al conjunt d’elements 
estàndard de mobiliari urbà que s’estan col·locant actualment en el districte de 
l’Eixample, buscant que el carrer s’uniformitzi en aquests criteris als del seu entorn.  
S’han considerat com elements del mobiliari urbà del passatge les papereres, les 
pilones, els escossells, els embornals i l’armari programador de la xarxa de reg. 
 
El mobiliari urbà és un element més que col·labora en la filosofia del tipus de 
Passatge, contribuint a prioritzar el pas del vianant en front del vehicle. Les pilones 
localitzades als laterals de les calçades pretenen impedir totalment l’aparcament de 
vehicles, garantint en tot moment la plena utilització de l’espai per part dels vianants. 
Per altre banda, les papereres exerceixen la seva funció bàsica higiènica, sense 
obstaculitzar el pas dels vianants. Orientat en aquests sentit de garantir el pas, les 
dimensions dels escossells han estat especialment seleccionades per complir en tot 
moment les normatives referents a accessibilitat en quant a amplada de vorera útil al 
pas dels vianants. 
 
La selecció del tipus de mobiliari i la seva ubicació en el passatge, han seguit els 
criteris establerts per la normativa vigent, prestant especial atenció a l’Ordenança 
Tècnica de Condicions Bàsiques d’Accessibilitat i no Discriminació pels Accessos i 
Utilització dels Espais Públics 2010, la Instrucció de l’alcaldia relativa als Elements 
Urbans de la Ciutat de Barcelona i les ordenances referents a Urbanització i Circulació 
de vehicles i vianants de la ciutat de Barcelona. En certs elements particulars s’han 
seguit criteris específics del seu àmbit tècnic d’aplicació. 
 
Seguint totes les normatives vigents, s’ha prioritzat en la projecció del mobiliari urbà en 
el Passatge criteris de disseny, manteniment, accessibilitat i seguretat, sostenibilitat 
social i ambiental, bon funcionament i ús, i cost. 
 
A continuació es detallen la tipologia i característiques principals dels següents 
elements del mobiliari urbà: 
 

- Papereres(Model Barcelona 70L) 
- Pilones (Model Barcelona) 
- Escossell (Acer galvanitzat) 
- Reixa embornal (Tipus meridiana) 
- Armari de registre Reg (Armari poliester Model Himel) 

 
En el plànol “2.10.Detalls mobiliari urbà” o en el seu defecte en els plànols de detall de 
la seva tipologia, indicant el disseny i les dimensions dels elements. En els plànols “8. 
Secció tipus” i “20.Planta d’ordenació” es marca la seva ubicació en el Passatge Batlló. 
 
 
PAPERERES MODEL BARCELONA 70L 
 
Actualment trobem dos papereres en l’àmbit d’obra, una a l’encreuament amb el carrer 
Rosselló vorera Llobregat i l’altre a l’encreuament amb Provença al costat Besòs. 
El nombre de papereres s’ha mantingut per raons d’higiene, localitzant una en cada 
extrem del passatge. La seva ubicació  variarà lleugerament respecte l’actual, per tal 
de facilitar el pas de les persones i complir la normativa de mobilitat i accessibilitat. En 
cap cas interrompran l’itinerari del vianant. 
Les papereres és col·locaran fora del passatge en els costats més propers a les 
calçades. Aquestes es trobaran una en l’encreuament amb Provença en el costat 
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Besòs del gual per a vehicles que dona accés al Passatge Batlló i l’altre en 
l’encreuament amb Rosselló en el costat Llobregat del gual per a vehicles que dona 
sortida des del Passatge Batlló. 
La seva localització compleix amb la normativa establerta, sense interrompre l’itinerari 
del vianant i deixant una amplada mínima de pas superior als 1,5m, totalment garantits 
amb els 5,5m-5m d’ample de les voreres dels costats Provença i Rosselló 
respectivament.  
 

 
Amplades mínimes de pas entre façana i paperera. 

 
El model instal·lat és el de “Paperera Barcelona”,  d’acer galvanitzat amb buidat 
basculant. Te una capacitat de 70l, una alçada de 900mm, diàmetre de 400mm. 
Aquesta és una paperera formada per un tubular d’acer galvanitzat de 20mm de 
diàmetre i 1,5mm de gruix, una planxa perforada de 2mm de gruix i perforacions de 5 
mm de diàmetre. La paperera és suportada per una planxa de la base de paperera de 
3mm de gruix amb dues perforacions de 8 mm de diàmetre per al desguàs, 2 eixos de 
gir, un tubular d’acer galvanitzat de 30 mm de diàmetre i 2mm de gruix. 
El  suport de la paperera està format per un tubular rodó d’acer galvanitzat de 40mm 
de diàmetre i 2mm de gruix, 2 pletines d’ancoratge amb cartel·les soldades a 6 amb 
dues perforacions de 12mm de diàmetre per cargolar-la al paviment de vorera i 
subjeccions formades per 4 perns d’expansió. 
 
 
 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 

     Paperera model Barcelona 70l 
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PILONES C-43 MODEL BARCELONA 
 
Al ser un projecte d’urbanització en plataforma única, sense cap desnivell entre 
calçada i vorera, és necessària la col·locació de pilones per materialitzar un element 
separador puntual entre vorera i calçada. Així es segueixen els criteris de l’Ajuntament 
de Barcelona en el districte de l’Eixample, en el que en carrers de plataforma única 
s’utilitzen pilones separadores per evitar que els vehicles envaeixin o estacionin en els 
laterals del passatge. 
Així, aquestes pilones evitaran que els vehicles aparquin o estacionin en les voreres, 
però permetrà el perfecte pas dels vianants. En aquest sentit, la normativa de 
l’Ajuntament de Barcelona posa especial èmfasi en la necessitat de projectar pilones 
per evitar l’aparcament en vies de prioritat invertida. Aquesta mesura evitarà que els 
vehicles estacionin en els laterals del Passatge, per tal de seguir dotant de prioritat 
total als vianants. Alhora es compliran totes les amplades mínimes de pas i alçades 
pertinents. 
 

                            
Amplades mínimes de pas entre façana i pilones.                                    Alçada mínima pilona. 

 
 
Les pilones s’han projectat cada 2m per evitar que estacionin els cotxes, però aquesta 
distància serà variable en funció de la presencia de fanals, senyals, escossells 
d’arbres i guals d’accés a comerços, sempre garantint la separació mínima de 0,9m. 
La seva col·locació transversal serà seguint l’alineació lateral de l’exterior de la rigola. 
La separació entre pilones que es troben inserides entre dos fanals o dos escossells, 
s’efectuarà de forma que totes les distàncies entre pilones siguin iguals, per no 
generar cap distorsió òptica i mantenir un equilibri funcional i estètic.. 
La seva col·locació mai interromprà el pas dels vianants complint sempre la normativa 
d’accessibilitat vigent. La separació entre el pas dels vehicles i la pilona també 
complirà els 40cm laterals establerts. 
  
En els punts on existeixen guals, actualment reglamentats per l’ajuntament, tampoc és 
col·locaran les pilones, permetent l’accés dels vehicles als garatges o magatzems.  
 
Es col·locaran un total de 53 pilones, 35 al costat Llobregat i 18 al costat Besòs. 
 
El tipus de pilona seleccionada és la Pilona C-43 Model Barcelona de cos i cap d’acer 
amb una argolla d’acer inoxidable i acabats amb pintats de resina epoxi i satinats. Les 
pilones tenen un pes de 7,173Kg, amb una alçada total de 1003mm (superiors als 
800mm mínims normatius) i diàmetre 95,75mm. L’espessor del tub que forma la pròpia 
pilona es de 3mm. La subjecció amb la vorera es realitza mitjançant un empotrament, 
a nivell aprox. de 125-200mm. 
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Pilona tipus C-43 Model Barcelona 

 
Aquest model de pilona estilitzada, caracteritzada pel deu petit diàmetre, és la que 
més s’adequa a les condicions de poca amplada del Passatge Batlló. 
Les seves característiques es mostren en el plànol “2.10.Detalls mobiliari urbà”. 
 
 
ESCOSSELLS D’ACER GALVANITZAT 
 
Els escossells que s’executaran són de planxa d’acer galvanitzat amb unes mides de 
120x80x20cm, amb un gruix de 20mm. Aquestes dimensions s’adapten perfectament 
les mides del paviment Torho (40x60 cm) per tal de generar un entramat uniforme 
sense crear peces tallades de forma que distorsionin l’òptica de la pavimentació. 
L’escossell quedarà enrassat amb el propi paviment en vorera, trobant-se a la mateixa 
cota. 
Els escossells és realitzen amb anell de fosa i recolzament de formigó. L’escossell, 
respecte a la resistència, ha de complir amb la norma EN-124 per als dispositius de 
cobriment i tancament, classe B-125. 
 
La ubicació dels escossells garanteix l’amplada mínima de vorera, superior als 1,5m, 
determinada per la Normativa d’Accessibilitat. 
 
S’executaran un total de 21 escossells, tants com arbres es col·loquin. Es separaran a 
una distància entre escossells de 4m aproximadament, es a dir 5,2m entre centres 
d’arbres. 
 
Es garanteix que l’escossell seleccionat es adient pel tipus d’arbrat a col·locar en el 
Passatge, Citrus Aurantium (Taronger), perímetre 20/25 cm. 
 
 

             
 

 Escossells d’acer galvanitzat. 
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La seva ubicació es reflexa en el plànol “2.11.Planta jardineria” i les seves 
característiques geomètriques en el plànol “2.10.Detalls mobiliari urbà”. 
 
 
REIXES D’EMBORNALS TIPUS MERIDIANA 
 
En aquest apartat es caracteritza el model seleccionat d’embornal, dimensionat en 
l’Annex 2.9. Xarxa Clavegueram”. El projecte consta d’un total de 9 embornals. 
El model seleccionat es la Reixa d’Embornal tipus Meridiana, recomanada per 
l’Ajuntament de Barcelona, CLABSA i aplicada en tot l’entorn de l’àmbit de projecte. 
Aquests compliran amb la norma UNE-EN 124 amb certificat emès per l’empresa 
acreditada per ENAC o equivalent europeu. 
 
La seva disposició en planta seguirà els criteris normatius d’accessibilitat, orientant les 
obertures en sentit transversal al pas de l’itinerari dels vianants, evitant així que les 
rodes de cadires de rodes de persones de mobilitat reduïda, o bicicletes, s’introdueixin 
en les obertures del propi embornal. Verificarà totes les normatives referents al 
enrassat total amb calçada, superfície antilliscant i obertures màximes per a l’ 
inscripció d’un cercle de 3cm de diàmetre. 
 

 
Reixa d’embornal Tipus Meridiana. 

 
Els detalls de l’embornal es poden visualitzar el “Plànol 15. Detalls de la Xarxa de 
Clavegueram”. 
 
 
ARMARIS DE REGISTRE (XARXA AUTOMATITZADA DE REG) 
 
L’armari de registre seleccionat garanteix totes les restriccions especificades pel Plec 
de Prescripcions Tècniques per al disseny i l’execució de les instal·lacions de Reg, de 
L’Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona. 
 
La col·locació de l’armari és totalment necessària per al funcionament del sistema 
automatitzat de la xarxa de reg, degut a la no existència de reg automatitzat en 
l’entorn. Degut a la poca amplada del Passatge Batlló, s’ha determinat la ubicació de 
l’armari de registre en l’exterior del passatge. Aquest armari serà útil en una futura 
ampliació de la xarxa de reg automatitzat tal i com indica el Plec de Prescripcions de 
Parcs i Jardins. 
 
La seva localització en el carrer Provença, compleix amb la normativa establerta, 
sense interrompre l’itinerari del vianant i deixant una amplada mínima de pas superior 
als 1,5m, totalment garantits amb els 5,5m d’ample de les vorera al costat Provença. 
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Amplada mínima de pas entre façana i armari de registre. 
 

 
L’armari serà de poliester model Himel PLD-850/00 amb unes dimensions de 
0,85x0,47x0,32m. 
 
 

 
 
 

Armari poliester Model Himel. 
 
 
 
Els detalls de l’armari de registre es troben en el “Plànol 13. Detalls xarxa de reg”. 
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13.  ANNEX SERVEIS AFECTATS 
 
El Projecte d’Urbanització del Passatge Batlló comporta una afectació a tots els 
serveis existents en l’àmbit d’obra. Així doncs caldrà conèixer la ubicació i l’estat de les 
instal·lacions, tant les que seran modificades, com les que és mantindran el l’estat 
actual. En tot moment és complirà la circular del 04-11-96 sobre normes dels serveis 
afectats. 
 
A continuació s’adjunta tota la informació tant la part escrita com la gràfica rebuda de 
les diferents companyies de serveis implicades dins de la zona d’àmbit del projecte. En 
la documentació escrita les companyies afectades indiquen el seu procediment 
habitual, així com la normativa i recomanacions a seguir, establint les responsabilitats 
de cada part enfront a servei afectat. En la documentació gràfica s’inclouen els plànols 
indicant els diferents serveis i instal·lacions existents. 
 
 
Els diferents serveis consultats són: 
 

- Xarxa de clavegueram. CLABSA 
 

- Xarxa de fibra òptica per clavegueram. CLABSA  
 

- Xarxa d’aprofitament de recursos hídrics alternatius. CLABSA 
 

- Refugis de guerra i mines. CLABSA 
 

- Serveis d’Aigües de Barcelona. AGBAR 
 

- Xarxa d’enllumenat públic. Ajuntament de Barcelona 
 

- Xarxa d’electricitat AT-MT. FECSA ENDESA 
 

- Xarxa d’electricitat BT. FECSA ENDESA 
 

- Xarxa de Gas. Gas Natural 
 

- Instal·lacions de comunicació. Telefónica 
 

- Instal·lacions de comunicació. ONO 
 

- Instal·lacions de Red de Fibra Òptica. Ajuntament de Barcelona  
 

 
 

 
 

La informació facilitada per companyies s’ha obtingut per via de la plataforma Ewise-
Acefat. Aquesta plataforma està orientada a facilitar tots els treballs en relació als 
serveis afectats, estant destinada al procés de proporcionar informació sobre els 
serveis existents als projectistes. Així doncs agrupa a totes les empreses de serveis 
que es veuen tant directa com indirectament afectades per l’actuació, adjuntant tota la 
informació referent a aquestes companyies. 
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Els plànols de les diferents companyies aporten la informació gràfica sobre el pas de 
serveis afectats en l’àmbit d’obra i el seu entorn més directe. Aquest plànols són a títol 
orientatiu, degut a que tant les instal·lacions com el seu entorn poden veure’s 
sotmesos a modificacions. 
 
També s’aporta diferent informació genèrica i condicions a complir sobre el tractament 
d’aquests serveis afectats per part de cada companyia. 
En cas de danys en les instal·lacions o els que se’n puguin derivar a tercers,siguin 
materials o personals, directes o indirectes, les empreses afectades no és fan 
responsables d’aquests. 
En l’inici de les obres les companyies afectades ratificaran la informació aportada in 
situ, verificant que no hi ha cap modificació respecte a l’ inicialment establerta. 
 
Tot i que el procés d’urbanització no modificarà la major part dels serveis, sí que cal 
tenir en consideració la seva ubicació per tal de no malmetre-les i deixar-les en 
perfecte estat per al seu funcionament, tant en el període constructiu, com al finalitzar 
l’actuació. 
 
En el pressupost s’inclou una partida alçada a justificar destinada a proteccions o 
desviacions del serveis afectats, en el cas que sigui estrictament necessari. 
 
 
 
 
 
 
 
A continuació s’adjunten les dades referents a l’usuari i localització del Projecte 
d’Urbanització del Passatge Batlló d’Ewise Acefat i tota la informació proporcionada 
per les empreses en relació als serveis afectats. 
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- Plànol ubicació del Passatge Batlló 
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- Condicions Medi Ambient i Serveis Urbans- Hàbitat Urbà, Direcció Cicle 
de l’Aigua, Sanejament 

- Plànol Xarxa de Clavegueram: Geometria CLABSA 
- Plànol Xarxa de Previsió d’Embornals 
- Plànol Xarxa de Clavegueram: Estat de Conservació CLABSA 
- Plànol Xarxa de Fibra Òptica pel Clavegueram CLABSA 
- Plànol Xarxa d’Aprofitament de Recursos Hídrics Alternatius CLABSA 
- Plànol de Refugis de Guerra i Mines a Barcelona CLABSA 
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 Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà   
Direcció Cicle de l’Aigua 
Sanejament 
 
Tarragona, 173 1a planta 
08014 -Barcelona 
T. 934 132 464 
www.bcn.cat/mediambient 
 

Barcelona,  
 
 Senyors,  
 
D’acord amb la seva sol·licitud, ens plau adjuntar-vos la següent informació relativa als serveis públics del 
subsòl existents i planificats, gestionats per la nostra empresa, al sector previst al seu projecte: 
  
                                                                                                                   

TIPUS DE PLÀNOL OBSERVACIONS 

Clavegueram  

Geometria xarxa 

(veure punts a continuació) 

Estat xarxa  

Fibra Òptica (veure punts a continuació) 

Aprofitament de recursos hídrics 
alternatius 

(veure punts a continuació) 

Mines i refugis de guerra (veure punts a continuació) 

Recollida Pneumàtica (*) 
 (*) Els plànols de la xarxa de Recollida Pneumàtica es troben ubicats 
a la següent adreça: http://www.clabsa.es/CAT/_SolicitudDI.asp 

 
 
 
XARXA DE CLAVEGUERAM 
 
- Per a interpretar correctament el plànol de geometria de la xarxa de clavegueram, necessiteu accedir al 

catàleg de Tipologies de seccions de clavegueram. Aquesta informació relativa als plànols de xarxa de 
clavegueram la podeu consultar a l’adreça d’Internet: http://www.clabsa.es/CAT/_SolicitudDI.asp. En 
aquesta pàgina Web, la primera vegada que s’hi accedeix s’ha d’omplir un petit formulari de registre per 
demanar el vostre nom d'usuari i password si no el teniu ja. Un cop el rebeu podreu accedir-hi i visualitzar 
la documentació que us interessi o bé descarregar-la en AutoCad o en Acrobat Reader. 
 

- Pel que respecta a les Simbologies que apareixen al plànol de geometria de la xarxa de clavegueram, 
s’inclou en l’enviament la llegenda tipus, tot i que també la trobareu a l’esmentada adreça d’internet. 

 
- La informació facilitada referent a la xarxa de clavegueram planificada s’ha extret del Pla Integral de 

Clavegueram de Barcelona (PICBA’06). La consignació d’aquesta informació no exclou la realització d’un 
estudi de detall de les obres requerides per al drenatge de la zona i de la conca afectada, ni la redacció 
dels projectes constructius corresponents. 

 
- En la realització de projectes d’urbanització i/o projectes que incideixin sobre el drenatge urbà, s’haurà de 

preveure la col·locació d’un cert nombre de nous embornals (de reixa i bústia). Per això caldrà tenir en 
compte els Plànols de previsió de nous embornals per Districtes i els Criteris de densitat de col·locació 
d’embornals, que es troben a la mateixa adreça d’internet esmentada a dalt. 

 
- El plànol d’informació sobre l’estat estructural de la xarxa s’inclou només a títol orientatiu, i es basa 

en la informació disponible en cada moment. Per a qualsevol incidència o consulta complementària sobre 
aquest estat de conservació, caldrà contactar amb el Departament de Sanejament de l’Ajuntament de 
Barcelona. C/Tarragona 173, 08014 Barcelona (Telèfon: 93 413 24 23). 

 
 
 

 

Barcelona, 27 de Febrero de 2013
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 Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà   
Direcció Cicle de l’Aigua 
Sanejament 
 
Tarragona, 173 1a planta 
08014 -Barcelona 
T. 934 132 464 
www.bcn.cat/mediambient 
 

 
 

 
- La sol·licitud de connexió de les finques a la xarxa de clavegueram, així com qualsevol informació relativa 

a connexions existents, s’ha d’enviar al Servei de claveguerons: Sra. Elma Cabot (ecabot@bcn.cat).  
 
Departament de Sanejament. Ajuntament de Barcelona. C/Tarragona 173, 08014 Barcelona (Telèfon: 93 
413 24 54). 

 
- D’altra banda, si bé l’esmentat Servei de claveguerons pot disposar d’informació relativa a la situació i 

característiques dels claveguerons de les finques particulars, existeix una altra possible via de trobar 
aquesta informació si estava continguda al projecte original de l’edifici. Es tracta de l’Arxiu administratiu de 
la ciutat: C. Bisbe Caçador, 4. 08002 Barcelona (Telèfon: 93 295 68 00). 
 
Finalment, per poder consultar plànols “as-built” dels projectes d’algunes obres del període pre-olímpic, 
existeix un arxiu tècnic municipal al C/ Ciutat de Granada 111. 080 18 Barcelona. 
 

 

XARXA DE FIBRA ÒPTICA PER L’INTERIOR DEL CLAVEGUERAM 
 
- En aquests plànols de xarxes de fibra òptica, s’informa exclusivament de les conduccions portafibra 

òptica instal·lades per l’interior del clavegueram. No s’informa, per tant, de les xarxes que discorren en 
rasa per fora de les clavegueres, que s’han de demanar a les diferents companyies de telecomunicacions 
que operen a la ciutat. 
 

- Si es preveu l’afecció a alguna claveguera que contingui tubs portafibra, es podrà consultar telefònicament 
a Clabsa el número de tubs presents, així com les companyies propietàries de cadascun d’ells. Però la 
gestió de les afeccions, i inclús la ratificació d’aquestes dades, s’haurà de realitzar amb cada companyia 
afectada. 

 

 

XARXA D’APROFITAMENT DE RECURSOS HÍDRICS ALTERNATIUS 
 
- Per a interpretar correctament els plànols de xarxes d’aigua no potable (recursos hídrics alternatius), 

al caixetí del plànol apareixen les simbologies més rellevants.  
 

- Si es preveu l’afecció a les xarxes d’aigua no potable i es vol conèixer amb més detall els diferents equips 
o elements compresos a l’interior de les arquetes, es podrà consultar telefònicament a Clabsa aquesta 
informació. 
  

- La informació facilitada referent a la xarxa d’aprofitament d’aigües freàtiques planificada s’ha extret del Pla 
Tècnic per l’Aprofitament dels Recursos Hídrics Alternatius a Barcelona (2009). La consignació d’aquesta 
informació no exclou la realització d’un estudi de detall de les obres requerides per al subministrament 
d’aigua no potable per a usos municipals, ni la redacció dels projectes constructius corresponents. 
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 Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà   
Direcció Cicle de l’Aigua 
Sanejament 
 
Tarragona, 173 1a planta 
08014 -Barcelona 
T. 934 132 464 
www.bcn.cat/mediambient 
 

 
MINES I REFUGIS DE LA GUERRA 
 
Tant la informació de mines com la de refugis és molt antiga, d’orígens diversos, molt sovint no és verificable 
in situ, i per tant té una fiabilitat relativa. 
 
Mines: 
- En general les mines són de titularitat privada. 

- És possible que per algunes mines es disposi d’informació addicional en forma de plànols històrics. 

- Per qualsevol tema relacionat amb les Mines d’Aigua, s’hauria d’adreçar a Mª José Chesa 
(mjchesam@bcn.cat). Departament d’Abastament. Ajuntament de Barcelona. C/Tarragona 173, 08014 
Barcelona (Telèfon: 93 413 24 60). 

Refugis: 
- És possible que per alguns refugis es disposi d’informació addicional en forma de plànols històrics. 

- Per qualsevol tema relacionat amb els Refugis de Guerra s’hauria d’adreçar a l’Isidre Pastor (Telèfon: 93 
256 21 00; mòbil: 649587317), responsable d’aquest tema al Servei d’Arqueologia del Museu d’Història de 
la Ciutat. En funció de si és en via pública o solar, ho gestionarà ell directament o algun company seu. 

 
 
CONSIDERACIONS GENERALS: 
 
- La informació subministrada servirà exclusivament per a l’ús exposat pel peticionari en el seu escrit de 

sol·licitud, i tindrà una validesa màxima de 6 mesos. 

- Quan al plànol aparegui una àrea identificada amb una trama verda de zona en projecte (veure llegenda), 
això significa que Clabsa ha redactat un projecte de xarxes a la zona, que podria eventualment interferir 
amb altres serveis, infraestructures o inclús amb els accessos als futurs edificis; per això, es recomana 
que el receptor de l’informe es posi en contacte amb Clabsa per conèixer els detalls d’aquest projecte. El 
mateix aplica si apareix una àrea identificada amb una trama taronja de zona en obres. 

- Les dades dels plànols adjunts i la informació disponible s’ofereixen a títol orientatiu, degut a que tant les 
instal·lacions com el seu entorn poden veure’s sotmeses a modificacions, especialment a les àrees 
indicades als plànols com a zones en obres. 

- En el cas que es doni informació corresponent a altres municipis de l’Àrea Metropolitana, aquesta pot ser 
incompleta o no ajustada a la realitat. Per completar-la s’hauran de consultar els serveis tècnics dels 
Ajuntaments corresponents. 

 
- Si es preveu l’afecció a algun dels serveis urbans municipals, cal elaborar un estudi i valoració d’aquests, i 

en aquest sentit els recordem l’ obligatorietat de remetre’ns el projecte per  tal d’emetre l’informe 
preceptiu: 

Sra. Anna Massó (amasso@bcn.cat). Departament d’Informació de Projectes i Recepcions. Ajuntament 
de Barcelona. c/Torrent de l’Olla, 218 – 220, 2a planta. 08012 Barcelona (Telèfon: 93 291 41 97). 
 
 
 
 
 

 
 
Informe elaborat amb l’assistència de: 
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ANNEX  13.  SERVEIS AFECTATS 
URBANITZACIÓ DEL PASSATGE BATLLÓ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
- Condicions Particulars AGBAR 
-  Plànol de la Xarxa Actual AGBAR 

 



 

 
En relación a su solicitud, les adjuntamos la información de los servicios existentes 
gestionados por la SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A. (de ahora 
en adelante  Aguas de  Barcelona) en la zona solicitada. 
  
La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado, 
la cual tiene una validez máxima de 3 meses, a partir de la fecha de su obtención, siendo 
responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la información facilitada. 
 
Les indicamos que la información facilitada es tan sólo a título orientativo, puesto que 
puede haber resultado afectada por la topografía del terreno y/u otros trabajos de terceros 
en la zona. Por este motivo esta información no puede ser interpretada como una garantía 
absoluta de responder fielmente a la ubicación exacta de las infraestructuras existentes. 
 
La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad por parte 
de Aguas de Barcelona al proyecto en curso. En el caso en que ustedes produzcan 
cualquier daño a las infraestructuras gestionadas por Aguas de Barcelona, no podrán 
eludir ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios, directos o indirectos, 
ocasionados a Aguas de Barcelona o a terceros, alegando que la información entregada es 
defectuosa. 

1.  Condiciones Particulares sobre los servicios afecta dos en la redacción 
de Proyectos  

 
Se entenderá como servicio afectado, no sólo aquel servicio existente que imposibilita la 
ejecución de una obra (que afecta a la ejecución de la obra), sino que también lo es todo 
aquel servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de 
accesibilidad para futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado 
por la obra). Por lo tanto hay que considerar y prever todas las condiciones señaladas en 
el apartado 3 de este escrito Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para 
garantizar la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de Aguas de Barcelona. 
 
En caso de detectar una posible afectación en la red existente de agua potable en fase de 
proyecto, les recordamos que el estudio técnico-económico de las soluciones a las 
diferentes afecciones que se puedan producir, sean del tipo que sean, tendrá que ser 
realizado o, como mínimo validado, por Aguas de  Barcelona. En cuanto a la ejecución de 
nuevas actuaciones urbanísticas, en cumplimiento del artículo 24 del Reglamento del 
Servicio Metropolitano de Abasto Domiciliario de Agua al Ámbito Metropolitano, que 
dispone que se entienden por nuevas actuaciones urbanísticas aquellas derivadas de 
cualquier tipo de instrumentos de planeamiento y de ejecución de planeamiento, así como 
cualquier otra actuación urbanística, incluida las edificaciones de carácter aislado, con 
independencia de su calificación urbanística, que implique el establecimiento, la ampliación 
o la modificación del sistema de suministro de agua; el Ayuntamiento y el promotor 
urbanístico de la actuación tendrán que solicitar a Aguas de Barcelona o a el Área 
Metropolitana de Barcelona (AMB) los informes relativos a las disponibilidades reales del 
suministro y sobre la validación del proyecto a ejecutar, así como las medidas correctoras 
en la red existente. 
 
Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente o una nueva 
necesidad de suministro de agua derivada de una nueva actuación urbanística, en el 
momento en el que dispongan de la documentación detallada de su proyecto, será 
necesario que se pongan en contacto con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona 
afectada para poder estudiar y analizar las soluciones más adecuadas: 
 



 

Zona  Teléfono 1 Teléfono 2 
Besós 93.342.31.24 93.342.31.29 

Barcelona Norte 93.342.37.20 93.342.37.18 
Barcelona Sur 93.342.30.63 93.342.30.49 
Llobregat Norte 93.342.33.54 93.342.33.16 
Llobregat Sur 93.342.32.11 93.342.32.25 

 
 

2. Condiciones Particulares sobre los servicios afe ctados en la ejecución  
de las Obras  

 
La empresa ejecutora de los trabajos tendrá que disponer en la obra de la información 
vigente correspondiente a los servicios existentes en la zona, gestionados por Aguas de 
Barcelona. 
 
El carácter orientativo de la información facilitada obliga en consecuencia a que, en caso 
de existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por Aguas de Barcelona, se tenga 
que verificar antes de iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la 
fase de Proyecto, mediante la realización de catas manuales que permitan localizar 
adecuadamente las tuberías en la zona afectada. En este caso se tendrá que contactar 
con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona afectada para, en caso necesario, 
acordar la fecha de realización de las catas con el fin de asistir a las mismas el personal de 
Aguas de Barcelona. 
  
En caso de no producirse ninguna afectación sobre la red, es igualmente obligatorio tomar 
las precauciones necesarias, así como también poner los medios que hagan falta para 
garantizar la integridad y accesibilidad a las tuberías gestionadas por Aguas  de Barcelona, 
a los elementos de maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios.  
 
Tal como establece el Reglamento del Servicio Metropolitano de Abastecimiento 
Domiciliario de Agua en el Ámbito Metropolitano en los artículos 100, 101 y 102, constituye 
una infracción la ejecución de obras, sin la autorización debida,  que afecte, modifique o 
desvíe la red de abastecimiento de agua. Es por esto por lo que hay que considerar y 
prever todas las condiciones señaladas en el apartado 3 de este escrito Condiciones 
Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la integridad y la accesibilidad a las 
instalaciones de Aguas  Barcelona. 
 
El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la 
conformidad por parte de Aguas de Barcelona al proyecto de la obra en curso, ni exime a 
los ejecutores de la obra de las responsabilidades por daños y perjuicios directos o 
indirectos causados en las instalaciones de Aguas de Barcelona. Por lo tanto, en caso de 
producirse daños en las instalaciones, Aguas de Barcelona se reserva el derecho de 
emprender las acciones legales que considere oportunas, así como el derecho a reclamar 
las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. Además, todos los daños y 
perjuicios, directos o indirectos que se puedan derivar a terceros, sean materiales o 
personales, también serán por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la obra, 
incluyendo los daños y perjuicios derivados de un eventual corte de suministro. 
 
Durante la ejecución de las obras, en caso de detectar una posible afección no 
contemplada en el Proyecto o en caso de existir cualquier duda al respecto de una 
instalación de Aguas de Barcelona, pueden contactar con la unidad de Operaciones de la 
Zona afectada: 
 



 

Zona  Teléfono 1 Teléfono 2 
Besós 93.342.31.49 93.342.31.32 

Barcelona Norte 93.342.37.34 93.342.37.35 
Barcelona Sur 93.342.30.71 93.342.30.21 
Llobregat Norte 93.342.33.53 93.342.33.40 
Llobregat Sur 93.342.32.21 93.342.32.01 

 
 
 

3. Condiciones Particulares de obligado cumplimient o para garantizar la 
integridad y la accessibilidad a las instalaciones de Aguas de Barcelona  

 
 
Las instalaciones subterráneas de Aguas de Barcelona: 
 
 
1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que éste sea. 
 
2. Tendrán que permanecer libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, 
papeleras, señales de tráfico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado, semáforos, 
arquetas, marquesinas, bolardos, aparcamientos…) sobre  ellas. 
 
3. Las tuberías no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no se 
podrá montar andamios ni grúas, y  todavía menos construir muros sobre las mismas. 
 
4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones, así como 
sobre los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control e hidrantes 
de protección contra incendios.  
 
5. Habrá que respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes en cuanto a 
distancias de seguridad entre los paralelismos y cruces con otros servicios, así como 
colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario. 
 
6. Habrá que respetar y por lo tanto cumplir, el artículo 162 del Reglamento del Servicio 
Metropolitano de Abastecimiento Domiciliario de Agua en el Ámbito Metropolitano en el 
que se indica: “Con el fin de evitar contaminaciones de las conducciones de agua apta 
para el consumo humano, ésta siempre estará ubicada en una cota superior respecto al 
resto de conducciones (gas, electricidad, comunicaciones, agua no potable, …) y tanto 
ésta como la conducción de agua no apta para el consumo humano siempre estarán por 
encima de la conducción de alcantarillado. Por otro lado, para facilitar las tareas de 
mantenimiento y preservar la integridad de la conducción de agua, ninguna otra 
conducción se podrá instalar sobre la misma generatriz de una conducción existente”. 
 
7. Cualquier recalificación urbanística que modifique la calificación del suelo en el que hay 
instalada una tubería, deberá ser comunicada a Aguas de Barcelona. 
 
8. En los casos en que se plantee resolver una afección a una tubería mediante el apeo de 
la misma, habrá que seguir las especificaciones del Anexo 1. 
 
9. En cuanto a las instalaciones en superficie, no se podrán modificar ni manipular sin el 
previo consentimiento por escrito de Aguas de Barcelona. 
 
 
 



 

En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes, se 
contactará con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona afectada para poder 
estudiar y analizar las soluciones más adecuadas, y especialmente hará falta una 
notificación previa cuándo: 
 
10. Sea necesario modificar las profundidades de las tuberías respecto a la rasante de la 
acera y/o calzada. 
 
11. Por la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto. 
 
 
ANEXO 1: Apeo de tuberías  
  
En los casos en los que se plantee resolver una afección a una tubería mediante el apeo 
de la misma, el PROMOTOR tendrá que formular una petición por escrito a la unidad de 
Planificación  Proyectos de la Zona correspondiente, donde se indiquen las acciones que 
se prevén ejecutar con el fin de garantizar la integridad de la tubería afectada, adjuntando 
la siguiente información: 
 
a) Tuberías Ø< 300 mm:  
  
- Croquis de la instalación prevista para el apeo. 
- Perfiles IPN que se utilizarán. 
- Elementos de sujeción de la tubería (eslingas, tirantes, abrazaderas) y distancias entre 
  éstos (como mínimo un elemento de sujeción cada 20-30 cm). 
- Fundamentos de hormigón previstos. 
- Fecha de inicio y finalización del apeo. 
 
b) Tuberías Ø ≥≥≥≥ 300 mm:  
 
Además de todo lo que se ha descrito anteriormente para tuberías de Ø< 300mm, se 
proporcionarán los cálculos estructurales que demuestren que la tubería no flectará (o lo 
hará de forma inapreciable). Y se pondrá especial atención a: 
 
- Cuando el apeo incluya juntas, se reforzará esta parte. 
 
- Al proceso de compactación de tierras por debajo de la tubería en la última fase del 
proceso, puesto que es uno de los momentos más delicados y donde se pueden producir 
averías en las juntas por asentamientos del terreno. 
 
Hay que destacar que el apeo tendrá que ser ejecutado siempre por el PRO MOTOR y 
en ningún caso por Aguas de Barcelona, y en caso qu e se produzca una avería o 
rotura de la tubería se le dará el tratamiento de A vería Provocada. 
 
En caso de tratarse de tuberías de hormigón con junta retacada, fibrocemento 
(Uralita),  u otros materiales susceptibles de sufrir daños en caso de apeo, se evitará esta 
opción y se optará por el desvío. 
 
Una vez revisada la información facilitada a los Servicios Técnicos de Aguas de Barcelona, 
Aguas de Barcelona podrá proponer modificaciones de acuerdo con sus criterios, los 
cuales se incorporarán al proyecto inicial, rehaciendo el escrito de petición. 
 
Una vez revisada toda la documentación, Aguas de Barcelona dará, si procede, su 
aprobación al apeo. 



 

ANEXO 2: Zonificación de Aguas de Barcelona  
 

Municipio / Distrito Zona 

Badalona Besós 

Barcelona – Ciutat Vella Barcelona Sur 

Barcelona – Eixample Barcelona Sur 

Barcelona – Gràcia Barcelona Norte 

Barcelona – Horta - Guinardó Barcelona Norte 

Barcelona – Les Corts Barcelona Sur 

Barcelona – Nou Barris Barcelona Norte 

Barcelona – Sant Andreu Barcelona Norte 

Barcelona – Sant Martí Barcelona Norte 

Barcelona – Sants – Montjuïc Barcelona Sur 

Barcelona – Sarrià – Sant Gervasi Barcelona Sur 

Begues Llobregat Sur 

Castelldefels Llobregat Sur 

Cerdanyola del Vallès Besós 

Cornellà de Llobregat Llobregat Norte 

El Papiol Llobregat Sur 

Esplugues de Llobregat Llobregat Norte 

Gavà Llobregat Sur 

L'Hospitalet de Llobregat Llobregat Norte 

Montcada i Reixac Besós 

Montgat Besós 

Pallejà Llobregat Sur 

Sant Adrià de Besòs Besós 

Sant Boi de Llobregat Llobregat Sur 

Sant Climent de Llobregat Llobregat Sur 

Sant Feliu de Llobregat Llobregat Norte 

Sant Joan Despí Llobregat Norte 

Sant Just Desvern Llobregat Norte 

Santa Coloma de Cervelló Llobregat Sur 

Santa Coloma de Gramenet Besós 

Torrelles de Llobregat Llobregat Sur 

Viladecans Llobregat Sud 
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- Sol·licitud d’Enllumenat Públic 
- Plànol Xarxa d’Enllumenat Públic 
- Sol·licitud Institut Municipal d’Informàtica 
- Plànol Xarxa Fibra Òptica 



     
 Medi Ambient 
 Energia i Qualitat Ambiental 
 Enllumenat 

  
Torrent de l'Olla, 218-220, 3a  pl. 

 08012 Barcelona 
 Telèfon 93 291 43 80 
 Fax  93 291 41 46 

     

     

 
 
 
 
Assumpte: Serveis afectats d'Enllumenat Públic. 
 
 
 
 

 
 

 
Benvolguts senyors: 

 

En referència a la seva sol.licitud, s'adjunta la documentació dels serveis afectats 

d'enllumenat públic. 

 

Tanmateix, fem constar que les dades facilitades son a títol orientatiu i que no es podrà eludir 

cap responsabilitat al·legant que la informació aportada sigui defectuosa, atès que pot resultar 

afectada per modificacions pendents del nostre entorn gràfic o bé per obres que es puguin 

realitzar des del transcurs d’aquesta petició fins a la execució del seu projecte. 

 

 

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, 27 de Febrero de 2013
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 pàg. 1/2 

Direcció  de Telecomunicacions 
 

Av. Diagonal, 220; planta 2ª 
08018 Barcelona 

Telèfon 93 291 81 00 
Fax 93 291 83 86  

  

 

Asunto: Servicios afectados 
 
 

 
 

 
Estimados señores: 
 
 
Nos complace remitir la información que nos han solicitado referente a nuestros 
servicios en la zona afectada, en respuesta a su solicitud. 
 
Sin embargo, hacemos constar que los datos facilitados son a título orientativo 
y no se podrá eludir ninguna responsabilidad alegando que la información 
aportada sea defectuosa, ya que puede resultar afectada por la topografía del 
terreno, por modificaciones pendientes de nuestro entorno gráfico o obras que 
se puedan realizar desde el transcurso de esta solicitud hasta la ejecución de 
su proyecto. 
 
Asimismo, les recordamos que a la hora de la ejecución de su proyecto, 
tendrán que volver a contactar con nosotros para realizar el replanteo de la 
afectación y las soluciones a la misma y la correspondiente firma del acta de 
replanteo. 
 
Estamos a su disposición para cualquier duda o aclaración. 
 
 
 
Reciban cordiales saludos, 
 
 
 
 
 
 
Antoni Carol Vilanova 
Jefe del  área de servicios 
Dirección de Telecomunicacioness 
  

Barcelona, 27 de Febrero de 2013



 

 pàg. 2/2 

Direcció  de Telecomunicacions 
 

Av. Diagonal, 220; planta 2ª 
08018 Barcelona 

Telèfon 93 291 81 00 
Fax 93 291 83 86  

  
 
CONDICIONES DE CESIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
 

Todos los contenidos cartográficos incluidos en la presente documentación son propiedad del 

Ayuntamiento de Barcelona. El Ayuntamiento de Barcelona no es responsable de la información 
que se puede obtener a través de enlaces a sistemas externos. 

La información cartográfica le ampara la legislación vigente en materia de propiedad intelectual. 
Los usuarios no adquieren ningún título, derecho o interés sobre esta información. 

Los usuarios son los responsables del uso que hagan de la información contenida en la 
documentación entregada. 

 

  
Condiciones de cesión del uso de los datos 

 
1. Los derechos de uso de los datos son válidos única y exclusivamente para uso interno o para 

llevar a cabo estudios o proyectos propios o destinados a terceros. 

 
2. Los usuarios no pueden utilizar la información para otros fines los que están autorizados 

expresamente y siempre deben hacer constar la procedencia de la información: "Ayuntamiento 
de Barcelona - Información de base y cartografía (IBC)". Por otra parte, el Ayuntamiento o sus 

representantes pueden reclamar el pago de los usos realizados, además de las indemnizaciones 

pertinentes por daños y perjuicios. 
 

3. Los usuarios no pueden ceder los datos obtenidos, ni total ni parcialmente, a terceros sin 
autorización expresa del Ayuntamiento de Barcelona o de sus representantes. 

 
4. Los datos proporcionados a los usuarios son copia fiel de los datos integrados, hasta la fecha 

de hoy, a las bases de datos cartográficas del Ayuntamiento de Barcelona (IMI-IBC). Por tanto, 

no nos hacemos responsables de los posibles errores u omisiones que detecten los usuarios o 
terceros, ni de los posibles perjuicios que se deriven del uso de esta información. 
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ANNEX  13.  SERVEIS AFECTATS 
URBANITZACIÓ DEL PASSATGE BATLLÓ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
- Sol·licitud Xarxa Elèctrica, Endesa 
- Recomanacions Bàsiques en la Realització d’Obres amb 

Existència de Xarxa Elèctrica 
- Informació  Seguretat Endesa 
- Plànol AT-MT Endesa 
- Plànol BT Endesa 



Ref: 170481

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 23/01/2013, Ref: 170481, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 170481 - 2803083 - AT-MT, 170481 - 2803105 - BT
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                                                            RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE  
                                                 OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 1 

 
 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 

1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 

 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 

para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 

 
a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 

mecánica. 
 

b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección   

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 

 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 

 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 

placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 

 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 

motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su 
posición inicial. 

 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 

 
 
RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro catas de 
20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
 

• La futura traza de la canalización. 

• La cota del eje de la canalización. 



                                                         
                                                         

                                                            RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE  
                                                 OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 2 

 
 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y 
por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o 
cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura siguiente 
y atendiendo a los procedimientos de Endesa Distribución Eléctrica DMH001 (MT) y 
CML003 (BT). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L... 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L... 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 de 
julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
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ANNEX  13.  SERVEIS AFECTATS 
URBANITZACIÓ DEL PASSATGE BATLLÓ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
- Condicionants Particulars Gas Natural Distribució SDG, S.A. 
- Plànol Distribució de la Xarxa de Gas Natural Distribució SDG, S.A. 
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Condicionantes Particulares Gas Natural Distribución SDG, S.A. 
 
Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Gas Natural Distribución SDG, S.A. (en adelante GAS NATURAL): 

• La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad 

del solicitante el uso indebido de la misma. 

• El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de GAS NATURAL  

• Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros 

archivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder 

fielmente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede 

haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la 

red, como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En 

consecuencia, por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las 

inmediaciones de las redes de GAS NATURAL 

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de la 

fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actualización de 

la información. 

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de GAS NATURAL al 

proyecto de obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por 

daños y perjuicios a nuestras instalaciones. 

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a GAS NATURAL al menos con 72 horas de 
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito 

que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en 

la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta 

documentación es uinicio@gasnatural.com 

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de GAS 

NATURAL 

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de GAS NATURAL con objeto de establecer los pasos 

necesarios debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones 

como arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la 

canalización de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 



 

2 de 6 
 

 

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de GAS NATURAL, procediendo el contratista a proteger y soportar la 

tubería de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo 

imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de GAS NATURAL 

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado 

antes de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que 

desembocaría en una perforación de la tubería. 

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y 

un sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital 

importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a GAS NATURAL cualquier daño que se 

advierta en el mismo. 

• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por GAS 

NATURAL) de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de GAS NATURAL, con objeto de medir y calibrar 

la posible influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 

• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por GAS NATURAL de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a 

cabo dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la 

tubería de gas no supere los 30 mm por segundo. 

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de GAS NATURAL deberá estar en 

posesión de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

• Deberá comunicarse a GAS NATURAL la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la 

instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre 

que no esté definido en los planos de servicios suministrados. 
En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a 

instalaciones será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas 

libres de materiales de obra. 

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, GAS NATURAL se reserva el derecho a emprender las 

acciones legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, 

serán por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte 

de suministro de gas. 
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• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar 

sean canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias 

mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vi-

gente y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se 

adjunta tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 

 

En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a GAS 

NATURAL, para adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la 

siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma 

UNE 60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la 

cual la ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de 

seguridad de la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como 

prohibidas en la zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la 

instalación, para la adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la 

canalización. 

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de 

seguridad la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota 

estimada de la tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose 

exclusivamente el uso de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por 

debajo o lateralmente requerirán especial atención. 

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, GAS NATURAL informa a la empresa 

solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal 

de explotación, es decir, CON gas a presión. 
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o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las 

instalaciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de 

Atención de Urgencias de GAS NATURAL, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las 

medidas preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 

Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los 

trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de 

sus empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que 

sean necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 

o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de GAS 

NATURAL para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 

900.750.750 (24 horas durante todos los días del año) 

 
 
 
 
ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL 

LUGAR DE TRABAJO. 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, 
previamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de 
desvío indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la 
firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solici-
tudes deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico:    sdesplazamien@gasnatural.com. 
 
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, es-
pecíficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias 
entre las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades 
de la red de gas natural. 
 
 
 
Gas Natural Distribución SDG, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 
 
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras:  ..................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras:  ..................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 
- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 
- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  

 
- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  

 
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  

 
- Observaciones:  ..............................................................................................................................  

 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Gas Natural Distribución SDG, S.A.y 
utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los 
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano UTM31 X: 429168 Y: 4582400
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- Sol·licitud Telefonica 
- Plànol Xarxa Telefonica 



Dirección Asistencia Técnica Catalunya
Creación Planta Externa Catalunya
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

Referencia/S:

Referencia/N: 170481-2803086

Fecha: 27/02/2013

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

SERVEIS AFECTATS. PASSATGE BATLLÓ. P_(429168.182/4582400.841)
Proyecto: 170481
Coordenadas: 429168,4582400

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y s entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.es
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DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
170481-1145898
Urbanització del Passatge Batlló

Proyecto:170481 Punto:1145898

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA POSTE MADERA POSTE HORMIGON / OTROS
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- Serveis Afectats ONO 
- Plànol Xarxa ONO- Cableuropa, S.A.U. 



Serveis Afectats ONO
C/Lepant, 350

08025 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@ono.es

N/Referencia :
170481-2803085

Estimados Señores, Barcelona, a 27/02/2013

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@ono.es utilizando
el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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ONO - CABLEUROPA, S.A.U.
170481-1145898
Urbanització del Passatge Batlló

Proyecto:170481 Punto:1145898
X: 429168 Y: 4582400

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)
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14.  ANNEX JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
 
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de l’IMU, Institut 
Municipal d’Urbanísme en l’àmbit de Barcelona, de l’any 2013, via ITeC (Institut de 
Tecnologia de la Construcció de Catalunya), realitzat amb els costos de mà d’obra, 
maquinària i materials de mercat. 
 
 

                
 

ITeC                                                                    IMU Barcelona 
 

 
Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els 
sobrecostos per obres de petit import en un únic coeficient. 
 
El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos 
indirectes que s’aplica a la justificació de preus. 
 
El cost mínim d’indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5 %, augmentant-se en 
funció dels aspectes abans esmentats. 
 
El percentatge de despeses indirectes general que correspon a aquesta obra és del 
5,00 % 
 
Per raons de pressupost total, i atès que aquest és inferior a 300.000 € (abans 
d’aplicar increment d’obra per indirectes), serà d’aplicació un percentatge d’increment 
del 10,00 % 
 
Així doncs el coeficient d’indirectes a aplicar a aquest projecte és del 15,00 % 
 
 
A continuació es presenten els llistat de preus unitaris de: 
 

- Mà d’obra. 
- Maquinaria 
- Materials 

 
i seguidament els preus compostos (família D) i la justificació de preus general. 
 



Urbanització Passatge Batlló

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 28/05/13

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €27,00H EncarregatA0100000

 €23,30H Oficial 1aA0121000

 €23,30H Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €24,08H Oficial 1a electricistaA012H000

 €24,08H Oficial 1a muntadorA012M000

 €23,30H Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €26,91H Oficial 1a jardinerA012P000

 €20,68H Ajudant ferrallistaA0134000

 €20,65H Ajudant electricistaA013H000

 €20,68H Ajudant muntadorA013M000

 €23,89H Ajudant jardinerA013P000

 €19,47H ManobreA0140000

 €20,15H Manobre especialistaA0150000

 €19,47H Peó ordinari  (a00p0400)A0160000

 €19,47H Peó jardinerA016P000



Urbanització Passatge Batlló

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 28/05/13

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €16,58H Compressor amb dos martells pneumàtics.C1101200

 €68,31H Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00

 €44,98H Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kwC1311110

 €54,50H Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kwC1311120

 €41,12H Retroexcavadora petitaC1315010

 €58,74H Retroexcavadora mitjanaC1315020

 €62,27H Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilonC1315B20

 €47,60H Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

C13161E0

 €96,47H Fresadora de carrega automaticaC131V025

 €56,95H Motoanivelladora petitaC1331100

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

 €12,27H Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133A030

 €8,80H Picó vibrant amb placa de 30x33 cmC133A0J0

 €30,07H Camió per a transport de 5 tC1501500

 €37,34H Camió per a transport de 12 tC1501800

 €46,80H Camió per a transport de 20 tC1501900

 €41,32H Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €46,97H Camió grua de 5 tC1503500

 €37,80H Camió cistella de 10m d'alçaria com a màxim.C1504R00

 €51,98H Camió cistella de 10 a 19 m d'alçàriaC1504S00

 €2,63M3 Canon manteniment abocador i abocament de mixtes de la
construcció.

C150Z200

 €28,42H Camió cisterna per a reg asfàlticC1702D00

 €1,77H Formigonera de 165 lC1705600

 €2,82H Formigonera de 250 lC1705700

 €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

 €26,24H Escombradora autopropulsadaC170V020
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 28/05/13

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €29,06H Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manualC1B02B00

 €4,90H Regle vibratoriC2005000

 €1,33H Vibrador d'agullaC200D000

 €7,78H Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC200S000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 28/05/13

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,25M3 AiguaB0111000

 €20,09T Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020

 €19,66T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmB0312500

 €16,36M3 Sauló sense garbellarB0321000

 €18,41T Grava de pedrera de pedra granítica, per a drensB0332020

 €18,90M3 Tot-u artificialB0372000

 €103,30T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons
une-en 197-1, en sacs

B0512401

 €76,02T Ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s/32,5, en sacsB0514301

 €160,16T Ciment blanc de ram de paleta bl 22,5 x segons une 80305,
en sacs

B051E201

 €144,02T Ciment portland blanc compost bl ii 32,5, en sacsB051E301

 €0,09Kg Calç aèria cl 90B0532310

 €0,32Kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ecr-1B0552420

 €0,37Kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ecl-1B0552620

 €55,50M3 Formigo de resistencia 12.5 n/mm2, de consistencia plastica
i grandaria maxima del granulat 20 mm

B0603220

 €57,18M3 Formigo de resistencia 15 n/mm2, de consistencia plastica i
grandaria maxima del granulat 12 mm

B0604210

 €55,64M3 Formigo de resistencia 15 n/mm2, de consistencia plastica i
grandaria maxima del granulat 20 mm

B0604220

 €60,23M3 Formigo de resistencia 20 n/mm2, de consistencia plastica i
grandaria maxima del granulat 12 mm

B0606210

 €60,23M3 Formigo de resistencia 20 n/mm2, de consistencia plastica i
grandaria maxima del granulat 20 mm

B0606220

 €66,37M3 Formigo ha-25, de consistencia plastica i grandaria maxima
del granulat 20 mm

B0608220

 €53,04M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i

B0641090

 €25,03T Morter m-4a (4n/mm2) a granelB0704200

 €1,77M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15
cm, d:5-5 mm, b 500 t, 6x2,2 m, segons une 36092

B0B34133

 €2,36M2 Plafó metàl.lic de 50x50 cm per a 20 usosB0D81250

 €1,44U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

B0DF8H0A

 €0,22U Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestirB0F1D2A1
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 28/05/13

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,50M3 Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat, de residus
d´excavació i moviments de terres

B2R11100

 €5,22M3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de residus
inerts amb una densitat superior a 1,45 t/m3

B2RA2460

 €4,50M3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa i
terres, amb una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3

B2RACI01

 €1,64Kg Acer a/42-b (s 275 jr), en perfils laminats sèrie ipn, ipe, heb,
hea, hem, upn, treballat al taller i galvanitzat

B44Z501J

 €7,44Kg Pintura reflectora per a senyalitzacióB8ZB1000

 €30,65M Pedra granítica, gra fi, recta, serrada mecanicament i
flamejada, per a vorada, de 20x25 cm

B9613U10

 €1,53U Lloseta blanca de morter comprimit de 30x30x8 cms per a
rigola

B974V002

 €115,17M Gual per a vehicles model 60, de pedra granitica, gris
quintana, gris pirineos o ochavo jaspe, gra fi, amb les cares
vistes flamejades, de seccio 62x30 cm, inclos part
proporcional de caps de remat de 62x40x30 cm conformats
amb quart de circumferencia de 40 cm de radi

B981U015

 €179,00U Escossell de planxa d'acer inoxidable de 120x80x20 de 20
mm de gruix

B99ZZ052

 €22,40M Peces per a rigola de basalt de 40x40x8 cmB9B1X006

 €6,90M2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superiorB9E13100

 €11,90M2 Paviment de peces prefabricades de formigo de 60x40 cm i 7
cm de gruix

B9F1V003

 €44,81T Mescla bituminosa continua en calent de composicio AC16
surf D (D-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfaltic
de penetracio

B9H1V130

 €39,27T Mescla bituminosa continua en calent de composicio AC22
bin D (S-20) amb granulat per a rodament i betum asfaltic de
penetracio

B9H1V155

 €57,86T Mescla bituminosa discontinua en calent de composicio
f-8/10 (capa fina), amb granulat per a rodament, betum
asfaltic de penetracio modificat amb polimers bm-3b

B9H3V190

 €0,32Kg Aditiu de color per a mescles bituminoses tipus oxid de ferroB9H4V190

 €43,72U Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

BBM12602

 €47,52U Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb pintura no
reflectora

BBM13601

 €133,53U Placa informativa de 60x90 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

BBM1AHD2

 €3,61Kg Microesferes de vidreBBM1M000

 €35,00UT Suport de façana per senyals de trànsit de 40 x 60 d'acer
galvanizat, inclos p.p. de fitxacions

BBMZT100
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 €16,00M Suport fabricat en tub cilindric acanalat en perfil d'alumini, de
80 mm de diametre, gruix entre 3 i 5 mm, pintat amb pintura
en pols de poliester anoditzat, inclosa brida d'ancoratge de
fundicio i accessoris

BBMZU240

 €138,83U Reixa embornal meridiana 30 de fosa ductil, col.locada amb
morter

BD1BU050

 €24,82M Tub de pvc de 500 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de
poliuretà

BD7FC570

 €305,71U Bastiment i tapa per a pou de clavegueram tipus solo 7sc o
equivalent de fosa dúctil segons iso 1083/en1563, clase
d400 segons en 124, revestiment de pintura hidrosoluble
negra. pas lliure de la tapa 700 mm i tapa articulada i
extraible.

BDDZCI01

 €3,71U Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250
mm i 3 kg de pes

BDDZV001

 €15,00U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes

BDKZ3150

 €35,70U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de
620x620x50 mm i de 52 kg de pes

BDKZ3170

 €108,00U Bastiment format per perfils laminats i tapa de xapa metal.lica
estriada, de 1080x680 mm, galvanitzat en calent,
completament treballat a taller i preparat per a la seva fixacio
a la paret  del perico amb potes d'ancoratge 

BDKZU010

 €1,09M Tub de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal segons une 53131

BFB27400

 €3,96U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

BFWB2705

 €0,11U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

BFYB2705

 €754,45U Armari de poliester reforçat amb fibra de vidre de 1000mm
d'alçaria per 500mm d'amplada i 300mm de profunditat. amb
mecanisme de clau i guardia incorporat.

BG1BC020

 €1,17M Tub corbable corrugat de pvc, de 80 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 6 j, resistència a compressió de 250 n, per a
canalitzacions soterrades

BG22RG10

 €1,34M Conductor de coure de designació une rvfv 0,6/1 kv, amb
aillament de policlorur de vinil (pvc), coberta de polietilé
reticulat (xlpe) i armadura lleugera de fleixos d'acer tipus f, de
4x2,5mm2

BG31S300

 €4,39M Conductor de coure de designació une rvfv 0,6/1 kv, amb
aïllament de policlorur de vinil (pvc), coberta de polietilè
reticulat (xlpe) i armadura lleugera de fleixos d'acer tipus f, de
4 x 10 mm2

BG31S600
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 €1,29M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2BG380900

 €11,65U Placa presa de terra de 300 x 215 x 6 mmBGD2E010

 €1,17U Cartutx per a soldadura cadweldBGDZE020

 €0,64U Sals de sulfat de sodi i magnesiBGDZE030

 €0,33U Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nusBGW38000

 €0,13U Part proporcional d'elements especials per a conductors de
coure nus

BGY38000

 €615,00UT Llumenera VENUS de fosa d´alumini inoxidable. Obertura i
tancament de la cúpula sense eines. Compàs de seguretat
que manté la cúpula tamaño pequeño. Per instal·lar en post.
Top (a sobre del suport) Per a mascle Ø60mm en el suport.
Equipada con 32 LEDs. Temperatura de color 3500K, CRI
mínimo 70, vida de 50.000h.

BHN0E116

 €980,00U Columna VENUS composta de base en fosa d'alumini, de
4,5m, fust en tub d'extrusió d'alumini conificat. Placa
portafusibles, de xapa galvanitzada. Cargols d'acer
inoxidable AISI-304. Protecció: desgreixat previ, imprimació
epoxi i acabat en poliuretà alifàtic bicomponent. Polimeritzat
al forn. Recobriment anticorrosió a la part inferior de la base
(fins a la porta).

BHZ0E110

 €148,00U Filtre de plastic amb rosca mascle d'1'', per intercalar a la
tuberia, de 120 mesh, amb cos desmuntable per al seu
manteniment, especial per a la prevencio d'obstruccions
biologiques en sistemes de tuberies amb gotejadors integrats

BJ65U125

 €126,64U Boca de reg de fosa de ferro, amb brida d'entrada rodona de
40 mm i racor de connexio tipus barcelona de 45 mm, amb
rosca interior de 1 1/2'' i equipada amb valvula

BJS1U030

 €153,03U Programador electrònic de doble programa, amb control
d'aportació d'aigua, amb temps de programació des d'1min
fins a 12h per estació en passos d'1min, amb 6 estacions,
amb possibilitat de 8 arrencades per dia i programa, amb
transformador interior 230/26,5 v 50 hz, amb bateria
recargable de salvaguarda del programa, amb circuit
d'arrencada de bomba, carcassa de plàstic estanca i
preparat per a muntatge mural exterior.

BJSAU206

 €18,26U Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´,
10 bar de pn, de bronze, preu alt

BN316320

 €286,60U Vàlvula de descàrrega de ventosa cinètica bifuncional tipus
irua o similar d'1 1/4'' totalment col.locadad a pericó.

BN31X005

 €435,22U Vàlvula de descàrrega automàtica 1/2'' totalment col.locadad
a pericó.

BN31X006

 €490,93U Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal
1´´1/2, de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial
màxim de 15 bar, de bronze, preu alt

BN748320
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 €83,12U Paperera 70 l formada per un tubular d'acer galvanitzat de 20
mm de diametre i 1,5 mm de gruix, una planxa perforada de
2 mm de gruix i perforacions de 5 mm de diametre, una
planxa de base de paperera de 3 mm de gruix amb dues
perforacions de 8 mm de diametre per al desguas, 2 eixos de
gir, un tubular d'acer galvanitzat de 30 mm de diametre i 2
mm de gruix, un suport de paperera format per un tubular
rodo d'acer galvanitzat de 40 mm de diametre i 2 mm de
gruix, 2 pletines d'ancoratge amb cartel.les soldades a 6 amb
dues perforacions de 12 mm de diametre per cargolar-la al
paviment de vorera i subjeccions formades per 4 perns
d'expansio m8

BQ21U010

 €65,00U Pilona model Bcn d'acer amb argolla d'acer inoxidable de
95,75mm de diàmetre i 1003mm d'alçaria.

BQ42V016

 €36,02M3 Terra vegetal adobada, a granelBR3P1110

 €1.062,20U Citrus aurantium (taronger) de 20 a 25 cm de perimetre,
amb pa de terra de tela metal.lica

BR453150

 €1,87M Fusta plana de pi tractada per l'intemperie amb sals de coure
hidrosolubles de  2,7x0,2x0,01

BR920201
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 €77,46M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra
de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

D0701461 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,15000/R 20,150001,000A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 20,15000 20,15000
Maquinària:

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

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

0,250001,250000,200B0111000 =xAiguaM3
34,9566020,090001,740B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a mortersT
20,66000103,300000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons

une-en 197-1, en sacs
T

Subtotal... 55,86660 55,86660
Altres:

% 0,2015020,150001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,20150 0,20150

COST DIRECTE 77,45710

77,45710COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €80,41M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,15000/R 20,150001,000A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 20,15000 20,15000
Maquinària:

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

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

0,250001,250000,200B0111000 =xAiguaM3
32,7467020,090001,630B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a mortersT
25,82500103,300000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons

une-en 197-1, en sacs
T

Subtotal... 58,82170 58,82170
Altres:

% 0,2015020,150001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,20150 0,20150
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COST DIRECTE 80,41220

80,41220COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €91,63M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

D0701821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,15000/R 20,150001,000A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 20,15000 20,15000
Maquinària:

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

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

0,250001,250000,200B0111000 =xAiguaM3
30,5368020,090001,520B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica 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... 70,04080 70,04080
Altres:

% 0,2015020,150001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,20150 0,20150

COST DIRECTE 91,63130

91,63130COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €85,58M3 Morter de ciment portland i sorra amb 450 kg/m3 de ciment,
amb una proporcio en volum 1:3, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

D0701911 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,15000/R 20,150001,000A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 20,15000 20,15000
Maquinària:

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

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

0,250001,250000,200B0111000 =xAiguaM3
29,7332020,090001,480B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a mortersT
34,2090076,020000,450B0514301 =xCiment pòrtland amb escòria cem ii/b-s/32,5, en sacsT

Subtotal... 64,19220 64,19220
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COST DIRECTE 85,58120

85,58120COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €95,69M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra
de pedra granítica amb 450 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:3, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

D0701912 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,63125/R 20,150000,875A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 17,63125 17,63125
Maquinària:

1,41000/R 2,820000,500C1705700 =xFormigonera de 250 lH

Subtotal... 1,41000 1,41000
Materials:

0,250001,250000,200B0111000 =xAiguaM3
29,7332020,090001,480B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a mortersT
46,48500103,300000,450B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons

une-en 197-1, en sacs
T

Subtotal... 76,46820 76,46820
Altres:

% 0,1763117,631001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,17631 0,17631

COST DIRECTE 95,68576

95,68576COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €110,30M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,15750/R 20,150001,050A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 21,15750 21,15750
Maquinària:

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

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

0,250001,250000,200B0111000 =xAiguaM3
30,7377020,090001,530B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a mortersT
20,66000103,300000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons

une-en 197-1, en sacs
T
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36,000000,09000400,000B0532310 =xCalç aèria cl 90Kg

Subtotal... 87,64770 87,64770
Altres:

% 0,2115821,158001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,21158 0,21158

COST DIRECTE 110,30003

110,30003COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €106,98M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l,
calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

D070A8B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,15750/R 20,150001,050A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 21,15750 21,15750
Maquinària:

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

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

0,250001,250000,200B0111000 =xAiguaM3
27,7242020,090001,380B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica 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... 84,32820 84,32820
Altres:

% 0,2115821,158001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,21158 0,21158

COST DIRECTE 106,98053

106,98053COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,12M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada
a l'obra i manipulada a taller me 15 x 15 cm d: 5 - 5 mm b
500 t 6 x 2,2 m, segons une 36092

D0B34135 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,09320/R 23,300000,004A0124000 =xOficial 1a ferrallistaH
0,08272/R 20,680000,004A0134000 =xAjudant ferrallistaH

Subtotal... 0,17592 0,17592
Materials:
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1,947001,770001,100B0B34133 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15

cm, d:5-5 mm, b 500 t, 6x2,2 m, segons une 36092
M2

Subtotal... 1,94700 1,94700
Altres:

% 0,001760,176001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,00176 0,00176

COST DIRECTE 2,12468

2,12468COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €220,00UT Cala de comprovació de serveis de dimensions a decidir per
la d.f., amb mitjas manuals, inclós la demolició de paviment,
excavació i rebliment amb terres d'aportació externa, càrrega
i transport del material sobrant a l'abocador i protecció de les
foses obertes, a executar segons criteri de la direcció
facultativa.

E0012CAT Rend.: 1,000P- 1

 €8,17M3 Demolicio de paviments asfaltics, i carrega a maquina,
mesurat sobre perfil 

F219020P Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,43295/R 23,300000,0615A0121000 =xOficial 1aH

Subtotal... 1,43295 1,43295
Maquinària:

3,35175/R 54,500000,0615C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kwH
2,29641/R 37,340000,0615C1501800 =xCamió per a transport de 12 tH

Subtotal... 5,64816 5,64816
Altres:

% 0,021491,432671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,02149 0,02149

COST DIRECTE 7,10260
1,0653915,00%DESPESES INDIRECTES
8,16799COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €81,33UT Desmuntatge de punt de llum de qualsevol alçada i de
qualsevol tipus, inclòs demolició manual del fonament,
reposició del clot resultant amb sauló i de les instal·lacions
afectades, desconexions necessàries, gestió de residus
segons normativa, càrrega i transport del material resultant a
abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

F21HCI01 Rend.: 2,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,56250/R 23,300001,250A0121000 =xOficial 1aH
20,15000/R 20,150002,000A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 34,71250 34,71250
Maquinària:

10,24650/R 68,310000,300C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorH
4,11200/R 41,120000,200C1315010 =xRetroexcavadora petitaH
3,73400/R 37,340000,200C1501800 =xCamió per a transport de 12 tH
7,04550/R 46,970000,300C1503500 =xCamió grua de 5 tH
5,19800/R 51,980000,200C1504S00 =xCamió cistella de 10 a 19 m d'alçàriaH
0,65750/R 2,630000,500C150Z200 =xCanon manteniment abocador i abocament de mixtes de la

construcció.
M3

3,89000/R 7,780001,000C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicH

Subtotal... 34,88350 34,88350
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Materials:

1,125004,500000,250B2RACI01 =xDisposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa i
terres, amb una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3

M3

Subtotal... 1,12500 1,12500

COST DIRECTE 70,72100
10,6081515,00%DESPESES INDIRECTES
81,32915COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,68M2 Demolicio de paviment de panots col.locats sobre formigo,
de 10 a 15 cm de gruix i 1 m d'amplaria, com a maxim, amb
martell picador manual

F21L4JA3 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,51047/R 20,150000,3231A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 6,51047 6,51047
Maquinària:

2,67767/R 16,580000,1615C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàtics.H

Subtotal... 2,67767 2,67767
Altres:

% 0,097666,510671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,09766 0,09766

COST DIRECTE 9,28580
1,3928715,00%DESPESES INDIRECTES

10,67867COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,06M Demolicio de vorada i base de formigoF21PV045 Rend.: 1,000P- 5
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
1,86589/R 20,150000,0926A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 1,86589 1,86589
Maquinària:

0,76765/R 16,580000,0463C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàtics.H

Subtotal... 0,76765 0,76765
Altres:

% 0,027991,866001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,02799 0,02799

COST DIRECTE 2,66153
0,3992315,00%DESPESES INDIRECTES
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3,06076COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,28UT Arrencada de pilones de qualsevol tipus i càrrega sobre
camió i transport al lloc indicat per la df.

F21QCV02 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,25820/R 23,300000,054A0121000 =xOficial 1aH
0,50622/R 19,470000,026A0140000 =xManobreH

Subtotal... 1,76442 1,76442
Maquinària:

0,89532/R 16,580000,054C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàtics.H
4,51050/R 30,070000,150C1501500 =xCamió per a transport de 5 tH

Subtotal... 5,40582 5,40582
Altres:

% 0,026471,764671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,02647 0,02647

COST DIRECTE 7,19671
1,0795115,00%DESPESES INDIRECTES
8,27622COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,09UT Arrencada i desmuntatge de senyals de qualsevol tipus
inclosos suports i transport al lloc indicat per la d.f.

F21QX000 Rend.: 0,908P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,78414/R 27,000000,060A0100000 =xEncarregatH
2,56608/R 23,300000,100A0121000 =xOficial 1aH
2,14427/R 19,470000,100A0160000 =xPeó ordinari  (a00p0400)H

Subtotal... 6,49449 6,49449
Maquinària:

6,62335/R 30,070000,200C1501500 =xCamió per a transport de 5 tH

Subtotal... 6,62335 6,62335

COST DIRECTE 13,11784
1,9676815,00%DESPESES INDIRECTES

15,08552COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €68,21UT Desmuntatge de repeus o lluminàries amb braç sobre façana
de qualsevol tipus i càrrega sobre camió i transport al lloc
indicat per la d.f.

F21SU115 Rend.: 0,904P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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13,31858/R 24,080000,500A012H000 =xOficial 1a electricistaH
11,42146/R 20,650000,500A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 24,74004 24,74004
Maquinària:

7,98319/R 30,070000,240C1501500 =xCamió per a transport de 5 tH
25,08850/R 37,800000,600C1504R00 =xCamió cistella de 10m d'alçaria com a màxim.H

Subtotal... 33,07169 33,07169
Materials:

1,500001,500001,000B2R11100 =xAbocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat, de residus
d´excavació i moviments de terres

M3

Subtotal... 1,50000 1,50000

COST DIRECTE 59,31173
8,8967615,00%DESPESES INDIRECTES

68,20849COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,46M3 Excavacio i carrega de terres per a caixa de paviment en
terreny sense classififcar, amb mitjans mecanics

F221V005 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,06764/R 44,980000,0682C1311110 =xPala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kwH
2,54659/R 37,340000,0682C1501800 =xCamió per a transport de 12 tH

Subtotal... 5,61423 5,61423
Altres:

%1,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal...

COST DIRECTE 5,61423
0,8421315,00%DESPESES INDIRECTES
6,45636COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,46M3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m
d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat

F2225A22 Rend.: 0,532P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,36598/R 19,470000,010A0140000 =xManobreH

Subtotal... 0,36598 0,36598
Maquinària:

15,67872/R 58,740000,142C1315020 =xRetroexcavadora mitjanaH

Subtotal... 15,67872 15,67872
Altres:

% 0,005490,366001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%
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Subtotal... 0,00549 0,00549

COST DIRECTE 16,05019
2,4075315,00%DESPESES INDIRECTES

18,45772COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,12M3 Excavació de rasa de més de 4 m de fondària i fins a 2 m
d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat

F2226A22 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19470/R 19,470000,010A0140000 =xManobreH

Subtotal... 0,19470 0,19470
Maquinària:

12,08038/R 62,270000,194C1315B20 =xRetroexcavadora mitjana amb bivalva batilonH

Subtotal... 12,08038 12,08038
Altres:

% 0,002920,194671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,00292 0,00292

COST DIRECTE 12,27800
1,8417015,00%DESPESES INDIRECTES

14,11970COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,09M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys
d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% pm

F227A00F Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,22661/R 19,470000,063A0140000 =xManobreH
0,88660/R 20,150000,044A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 2,11321 2,11321
Maquinària:

0,53988/R 12,270000,044C133A030 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgH

Subtotal... 0,53988 0,53988
Altres:

% 0,031702,113331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,03170 0,03170

COST DIRECTE 2,68479
0,4027215,00%DESPESES INDIRECTES
3,08751COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,49M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació
del 95% pm

F227T00F Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,56950/R 56,950000,010C1331100 =xMotoanivelladora petitaH
0,72820/R 66,200000,011C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tH

Subtotal... 1,29770 1,29770

COST DIRECTE 1,29770
0,1946615,00%DESPESES INDIRECTES
1,49236COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,03M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a
1,5 m, amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % pm

F228A10F Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,43300/R 20,150000,220A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 4,43300 4,43300
Maquinària:

5,87400/R 58,740000,100C1315020 =xRetroexcavadora mitjanaH
2,69940/R 12,270000,220C133A030 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgH

Subtotal... 8,57340 8,57340
Altres:

% 0,066504,433331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,06650 0,06650

COST DIRECTE 13,07290
1,9609415,00%DESPESES INDIRECTES

15,03384COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,35M3 Carrega mecanica i transport de terres, amb camio de 12 t,
fins a abocador de terres o runes, autoritzat, inclos canon
d'abocament i manteniment de l'abocador  

F242S267 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,58050/R 54,500000,029C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kwH
2,20306/R 37,340000,059C1501800 =xCamió per a transport de 12 tH

Subtotal... 3,78356 3,78356
Materials:

5,220005,220001,000B2RA2460 =xDisposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de residus
inerts amb una densitat superior a 1,45 t/m3

M3
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Subtotal... 5,22000 5,22000

Altres:
%1,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal...

COST DIRECTE 9,00356
1,3505315,00%DESPESES INDIRECTES

10,35409COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,81M3 Subministrament de saulo sense garbellar, d'aportacioF2A1G000 Rend.: 1,000P- 16
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
16,3600016,360001,000B0321000 =xSauló sense garbellarM3

Subtotal... 16,36000 16,36000
Altres:

%3,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal...

COST DIRECTE 16,36000
2,4540015,00%DESPESES INDIRECTES

18,81400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,97M3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del pm

F921201F Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,97350/R 19,470000,050A0140000 =xManobreH

Subtotal... 0,97350 0,97350
Maquinària:

1,99325/R 56,950000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitaH
1,98600/R 66,200000,030C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tH
1,03300/R 41,320000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3H

Subtotal... 5,01225 5,01225
Materials:

0,062501,250000,050B0111000 =xAiguaM3
21,7350018,900001,150B0372000 =xTot-u artificialM3

Subtotal... 21,79750 21,79750
Altres:

% 0,014600,973331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,01460 0,01460
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COST DIRECTE 27,79785
4,1696815,00%DESPESES INDIRECTES

31,96753COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €87,81M3 Base de formigo de resistencia de 20 n/mm2 de consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm abocat des
de camio amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

F936CV01 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,49500/R 23,300000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH
8,76150/R 19,470000,450A0140000 =xManobreH

Subtotal... 12,25650 12,25650
Maquinària:

0,73500/R 4,900000,150C2005000 =xRegle vibratoriH

Subtotal... 0,73500 0,73500
Materials:

63,2415060,230001,050B0606220 =xFormigo de resistencia 20 n/mm2, de consistencia plastica i
grandaria maxima del granulat 20 mm

M3

Subtotal... 63,24150 63,24150
Altres:

% 0,1225712,257001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,12257 0,12257

COST DIRECTE 76,35557
11,4533415,00%DESPESES INDIRECTES
87,80891COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,85M Vorada recta de pedra granítica, gra fi, recta, serrada i
flamejada, de 20x25 cm, col.locada amb fonament de
formigó

F961UA10 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,07750/R 23,300000,175A0121000 =xOficial 1aH
7,05250/R 20,150000,350A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 11,13000 11,13000
Materials:

3,1824053,040000,060B0641090 =xFormigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i

M3

30,6500030,650001,000B9613U10 =xPedra granítica, gra fi, recta, serrada mecanicament i
flamejada, per a vorada, de 20x25 cm

M
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0,8246891,631300,009D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra

de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

M3

Subtotal... 34,65708 34,65708
Altres:

% 0,1669511,130001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,16695 0,16695

COST DIRECTE 45,95403
6,8931015,00%DESPESES INDIRECTES

52,84713COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,16M Subministrament de peces per a rigola de basalt de 40x40x8
cm. col.locada a truc de maceta sobre capa de morter de
ciment portland dosificació 1:3 i de 2 cm de gruix i sobre
base de formigó de resistència de 20n/mm2

F973X006 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,32000/R 23,300000,400A0121000 =xOficial 1aH
3,89400/R 19,470000,200A0140000 =xManobreH

Subtotal... 13,21400 13,21400
Materials:

0,14402144,020000,001B051E301 =xCiment portland blanc compost bl ii 32,5, en sacsT
3,6138060,230000,060B0606220 =xFormigo de resistencia 20 n/mm2, de consistencia plastica i

grandaria maxima del granulat 20 mm
M3

22,4000022,400001,000B9B1X006 =xPeces per a rigola de basalt de 40x40x8 cmM
0,7702385,581200,009D0701911 =xMorter de ciment portland i sorra amb 450 kg/m3 de ciment,

amb una proporcio en volum 1:3, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 26,92805 26,92805

COST DIRECTE 40,14205
6,0213115,00%DESPESES INDIRECTES

46,16336COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,53M Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment
de color blanc, de 30x30x8 cm, col.locades amb morter de
ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

F974V010 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,42700/R 23,300000,190A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH
1,16820/R 19,470000,060A0140000 =xManobreH

Subtotal... 5,59520 5,59520
Materials:
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0,16016160,160000,001B051E201 =xCiment blanc de ram de paleta bl 22,5 x segons une 80305,

en sacs
T

5,099491,530003,333B974V002 =xLloseta blanca de morter comprimit de 30x30x8 cms per a
rigola

U

0,8246891,631300,009D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

M3

Subtotal... 6,08433 6,08433
Altres:

% 0,083935,595331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,08393 0,08393

COST DIRECTE 11,76346
1,7645215,00%DESPESES INDIRECTES

13,52798COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €190,16M Gual per a vehicles model 60, de pedra granitica gris
quintana, gris pirineos o ochavo jaspe, gra fi, amb les cares
vistes flamejades, de seccio 62x30 cm, inclos part
proporcional de caps de remat de 62x40x30 cm conformats
amb quart de circumferencia de 40 cm de radi, col.locat
sobre solera de formigo de resistencia de 15n/mm2 de 20 cm
de gruix

F981U015 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,32000/R 23,300000,400A0121000 =xOficial 1aH
32,24000/R 20,150001,600A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 41,56000 41,56000
Materials:

6,8993655,640000,124B0604220 =xFormigo de resistencia 15 n/mm2, de consistencia plastica i
grandaria maxima del granulat 20 mm

M3

115,17000115,170001,000B981U015 =xGual per a vehicles model 60, de pedra granitica, gris
quintana, gris pirineos o ochavo jaspe, gra fi, amb les cares
vistes flamejades, de seccio 62x30 cm, inclos part
proporcional de caps de remat de 62x40x30 cm conformats
amb quart de circumferencia de 40 cm de radi

M

1,0995891,631300,012D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

M3

Subtotal... 123,16894 123,16894
Altres:

% 0,6234041,560001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,62340 0,62340

COST DIRECTE 165,35234
24,8028515,00%DESPESES INDIRECTES
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190,15519COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €229,85UT Escossell quadrat de planxa d'acer inoxidable de 120x80x20
de 20 mm de gruix, fonament i anellat de formigo de
resistencia de 15n/mm2

F991Z050 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,82500/R 23,300000,250A0121000 =xOficial 1aH
4,86750/R 19,470000,250A0140000 =xManobreH

Subtotal... 10,69250 10,69250
Materials:

10,0152055,640000,180B0604220 =xFormigo de resistencia 15 n/mm2, de consistencia plastica i
grandaria maxima del granulat 20 mm

M3

179,00000179,000001,000B99ZZ052 =xEscossell de planxa d'acer inoxidable de 120x80x20 de 20
mm de gruix

U

Subtotal... 189,01520 189,01520
Altres:

% 0,1603910,692671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,16039 0,16039

COST DIRECTE 199,86809
29,9802115,00%DESPESES INDIRECTES

229,84830COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,11M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe
1a, preu superior, col.locat a truc de maceta amb morter mixt
1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada
de ciment pòrtland

F9E1310N Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,51400/R 23,300000,580A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH
8,56680/R 19,470000,440A0140000 =xManobreH

Subtotal... 22,08080 22,08080
Materials:

0,001251,250000,001B0111000 =xAiguaM3
0,32023103,300000,0031B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons

une-en 197-1, en sacs
T

7,038006,900001,020B9E13100 =xPanot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superiorM2
3,36989106,980530,0315D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l,

calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 10,72937 10,72937
Altres:

% 0,3312122,080671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,33121 0,33121
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COST DIRECTE 33,14138
4,9712115,00%DESPESES INDIRECTES

38,11259COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,78M2 Paviment de peces prefabricades de formigo de 60x40x7 cm
tipus torho o equivalent, en voreres de mes d'1 m d'amplada,
amb base de 10 cm de formigo inclosa

F9F5U210 Rend.: 5,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,98000/R 23,300003,000A0121000 =xOficial 1aH
7,78800/R 19,470002,000A0140000 =xManobreH

Subtotal... 21,76800 21,76800
Materials:

6,2898057,180000,110B0604210 =xFormigo de resistencia 15 n/mm2, de consistencia plastica i
grandaria maxima del granulat 12 mm

M3

12,1380011,900001,020B9F1V003 =xPaviment de peces prefabricades de formigo de 60x40 cm i 7
cm de gruix

M2

2,8705795,685760,030D0701912 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra
de pedra granítica amb 450 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:3, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

M3

Subtotal... 21,29837 21,29837
Altres:

% 0,2176821,768001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,21768 0,21768

COST DIRECTE 43,28405
6,4926115,00%DESPESES INDIRECTES

49,77666COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.000,00PA Partida alçada d'abonamet integre pel transport a obra i
retirada dels equips de pavimentació asfaltica en calent

F9H0000T Rend.: 1,000P- 26

 €82,26T Mescla bituminosa continua en calent de composicio AC16
surf D (D-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfaltic
de penetracio, situat a l'obra amb transport de carrega de 20
t, i col.locacio i compactacio al 98 % de l'assaig marshall,
inclos neteja previa de calçada

F9H1V130 Rend.: 0,500P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,23680/R 23,300000,048A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH
2,80368/R 19,470000,072A0140000 =xManobreH

Subtotal... 5,04048 5,04048
Maquinària:
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3,17760/R 66,200000,024C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tH

11,70000/R 46,800000,125C1501900 =xCamió per a transport de 20 tH
2,59152/R 53,990000,024C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosaH
2,90496/R 60,520000,024C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
H

1,25952/R 26,240000,024C170V020 =xEscombradora autopropulsadaH

Subtotal... 21,63360 21,63360
Materials:

44,8100044,810001,000B9H1V130 =xMescla bituminosa continua en calent de composicio AC16
surf D (D-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfaltic
de penetracio

T

Subtotal... 44,81000 44,81000
Altres:

% 0,050405,040001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,05040 0,05040

COST DIRECTE 71,53448
10,7301715,00%DESPESES INDIRECTES
82,26465COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €75,89T Mescla bituminosa continua en calent de composicio AC22
bin D (S-20) amb granulat per a rodament i betum asfaltic de
penetracio, situat a l'obra amb transport de carrega de 20 t, i
col.locacio i compactacio al 98 % de l'assaig marshall, inclos
neteja previa de calçada

F9H1V155 Rend.: 0,500P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,23680/R 23,300000,048A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH
2,80368/R 19,470000,072A0140000 =xManobreH

Subtotal... 5,04048 5,04048
Maquinària:

3,17760/R 66,200000,024C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tH
11,70000/R 46,800000,125C1501900 =xCamió per a transport de 20 tH

2,59152/R 53,990000,024C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosaH
2,90496/R 60,520000,024C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
H

1,25952/R 26,240000,024C170V020 =xEscombradora autopropulsadaH

Subtotal... 21,63360 21,63360
Materials:

39,2700039,270001,000B9H1V155 =xMescla bituminosa continua en calent de composicio AC22
bin D (S-20) amb granulat per a rodament i betum asfaltic de
penetracio

T

Subtotal... 39,27000 39,27000
Altres:

% 0,050405,040001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,05040 0,05040
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 65,99448
9,8991715,00%DESPESES INDIRECTES

75,89365COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €105,61T Mescla bituminosa discontinua en calent de composició
f-8/10 (capa fina), amb granulat per a rodament, betum
asfàltic de penetració modificat amb polímers bm-3b, situat a
l'obra amb transport de càrrega 20 t i col·locació i
compactació al 98 % de l'assaig marshall, inclòs neteja
previa de calçada

F9H3V190 Rend.: 0,450P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,89956/R 23,300000,056A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH
3,63440/R 19,470000,084A0140000 =xManobreH

Subtotal... 6,53396 6,53396
Maquinària:

4,11911/R 66,200000,028C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tH
14,56000/R 46,800000,140C1501900 =xCamió per a transport de 20 tH

3,35938/R 53,990000,028C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosaH
3,76569/R 60,520000,028C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
H

1,63271/R 26,240000,028C170V020 =xEscombradora autopropulsadaH

Subtotal... 27,43689 27,43689
Materials:

57,8600057,860001,000B9H3V190 =xMescla bituminosa discontinua en calent de composicio
f-8/10 (capa fina), amb granulat per a rodament, betum
asfaltic de penetracio modificat amb polimers bm-3b

T

Subtotal... 57,86000 57,86000

COST DIRECTE 91,83085
13,7746315,00%DESPESES INDIRECTES

105,60548COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €147,22T Mescla bituminosa discontinua en calent de composició
f-8/10 de color óxid de ferro, amb granulat per a rodament,
betum asfàltic de penetració modificat amb polímers bm-3b,
situat a l'obra amb transport de càrrega 20 t i col·locació i
compactació al 98 % de l'assaig marshall, inclòs neteja
previa de calçada

F9H3V192 Rend.: 0,300P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,34933/R 23,300000,056A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH
5,45160/R 19,470000,084A0140000 =xManobreH

Subtotal... 9,80093 9,80093
Maquinària:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
6,17867/R 66,200000,028C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tH

21,84000/R 46,800000,140C1501900 =xCamió per a transport de 20 tH
5,03907/R 53,990000,028C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosaH
5,64853/R 60,520000,028C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
H

2,44907/R 26,240000,028C170V020 =xEscombradora autopropulsadaH

Subtotal... 41,15534 41,15534
Materials:

57,8600057,860001,000B9H3V190 =xMescla bituminosa discontinua en calent de composicio
f-8/10 (capa fina), amb granulat per a rodament, betum
asfaltic de penetracio modificat amb polimers bm-3b

T

19,200000,3200060,000B9H4V190 =xAditiu de color per a mescles bituminoses tipus oxid de ferroKg

Subtotal... 77,06000 77,06000

COST DIRECTE 128,01627
19,2024415,00%DESPESES INDIRECTES

147,21871COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,96M2 Reg d'emprimacio amb emulsio cationica i neteja del fermF9J1V010 Rend.: 0,250P- 31
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
0,26479/R 19,470000,0034A0140000 =xManobreH

Subtotal... 0,26479 0,26479
Maquinària:

0,19326/R 28,420000,0017C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàlticH

Subtotal... 0,19326 0,19326
Materials:

0,370000,370001,000B0552620 =xEmulsió bituminosa catiònica tipus ecl-1Kg

Subtotal... 0,37000 0,37000
Altres:

% 0,002650,265001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,00265 0,00265

COST DIRECTE 0,83070
0,1246115,00%DESPESES INDIRECTES
0,95531COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,68M2 Reg d'adherencia amb emulsio cationica i neteja del fermF9J1V015 Rend.: 0,250P- 32
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
0,15576/R 19,470000,002A0140000 =xManobreH

Subtotal... 0,15576 0,15576
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Maquinària:

0,11368/R 28,420000,001C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàlticH

Subtotal... 0,11368 0,11368
Materials:

0,320000,320001,000B0552420 =xEmulsió bituminosa catiònica tipus ecr-1Kg

Subtotal... 0,32000 0,32000
Altres:

% 0,001560,156001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,00156 0,00156

COST DIRECTE 0,59100
0,0886515,00%DESPESES INDIRECTES
0,67965COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,31M2 Fresatge mecanic de paviments asfaltics d'1 a 5 cm de
gruix, en encaixos, arrancament inclosos talls i acabats a
tapes i reixes, carrega del material, transport a l'abocador i
posterior escombrat i neteja

F9W1V015 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11650/R 23,300000,005A0121000 =xOficial 1aH
0,19470/R 19,470000,010A0140000 =xManobreH

Subtotal... 0,31120 0,31120
Maquinària:

0,08290/R 16,580000,005C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàtics.H
0,48235/R 96,470000,005C131V025 =xFresadora de carrega automaticaH
1,86700/R 37,340000,050C1501800 =xCamió per a transport de 12 tH
0,13120/R 26,240000,005C170V020 =xEscombradora autopropulsadaH

Subtotal... 2,56345 2,56345
Altres:

% 0,003110,311001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,00311 0,00311

COST DIRECTE 2,87776
0,4316615,00%DESPESES INDIRECTES
3,30942COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,78M Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamantF9Z1V010 Rend.: 1,000P- 34
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
1,00750/R 20,150000,050A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 1,00750 1,00750
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:

0,53450/R 10,690000,050C170H000 =xMàquina tallajuntsH

Subtotal... 0,53450 0,53450
Altres:

% 0,010081,008001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,01008 0,01008

COST DIRECTE 1,55208
0,2328115,00%DESPESES INDIRECTES
1,78489COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,96M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual

FBA31110 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,95720/R 23,300000,084A0121000 =xOficial 1aH
0,81774/R 19,470000,042A0140000 =xManobreH

Subtotal... 2,77494 2,77494
Maquinària:

1,22052/R 29,060000,042C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial d'accionament manualH

Subtotal... 1,22052 1,22052
Materials:

3,718517,440000,4998B8ZB1000 =xPintura reflectora per a senyalitzacióKg
0,902143,610000,2499BBM1M000 =xMicroesferes de vidreKg

Subtotal... 4,62065 4,62065
Altres:

% 0,041622,774671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,04162 0,04162

COST DIRECTE 8,65773
1,2986615,00%DESPESES INDIRECTES
9,95639COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €93,98UT Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular
de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

FBB11251 Rend.: 0,416P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

37,44231/R 19,470000,800A0140000 =xManobreH

Subtotal... 37,44231 37,44231
Materials:
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43,7200043,720001,000BBM12602 =xPlaca circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de

nivell 1 d'intensitat
U

Subtotal... 43,72000 43,72000
Altres:

% 0,5616337,442001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,56163 0,56163

COST DIRECTE 81,72394
12,2585915,00%DESPESES INDIRECTES
93,98253COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €72,83UT Placa amb pintura no reflectora, octogonal de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

FBB12351 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,57600/R 19,470000,800A0140000 =xManobreH

Subtotal... 15,57600 15,57600
Materials:

47,5200047,520001,000BBM13601 =xPlaca octogonal, de diàmetre 60 cm amb pintura no reflectoraU

Subtotal... 47,52000 47,52000
Altres:

% 0,2336415,576001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,23364 0,23364

COST DIRECTE 63,32964
9,4994515,00%DESPESES INDIRECTES

72,82909COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €171,74UT Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x90
cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

FBB21501 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,57600/R 19,470000,800A0140000 =xManobreH

Subtotal... 15,57600 15,57600
Materials:

133,53000133,530001,000BBM1AHD2 =xPlaca informativa de 60x90 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

U

Subtotal... 133,53000 133,53000
Altres:

% 0,2336415,576001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,23364 0,23364
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COST DIRECTE 149,33964
22,4009515,00%DESPESES INDIRECTES

171,74059COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €193,68UT Suport fabricat en tub cilindric acanalat en perfil d'alumini, de
80 mm de diametre, gruix entre 3 i 5 mm, pintat amb pintura
en pols de poliester anoditzat, inclosa brida d'ancoratge de
fundicio i accessoris, fins a 4 m de llum, sense corredera
telescopica excavacio de fonament, formigonament, pletina
d'ancoratge amb esparrecs galvanitzats, i reposicio de
paviment existent

FBBZU240 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

34,95000/R 23,300001,500A0121000 =xOficial 1aH
29,20500/R 19,470001,500A0140000 =xManobreH

Subtotal... 64,15500 64,15500
Maquinària:

6,63200/R 16,580000,400C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàtics.H

Subtotal... 6,63200 6,63200
Materials:

16,5925066,370000,250B0608220 =xFormigo ha-25, de consistencia plastica i grandaria maxima
del granulat 20 mm

M3

16,400001,6400010,000B44Z501J =xAcer a/42-b (s 275 jr), en perfils laminats sèrie ipn, ipe, heb,
hea, hem, upn, treballat al taller i galvanitzat

Kg

64,0000016,000004,000BBMZU240 =xSuport fabricat en tub cilindric acanalat en perfil d'alumini, de
80 mm de diametre, gruix entre 3 i 5 mm, pintat amb pintura
en pols de poliester anoditzat, inclosa brida d'ancoratge de
fundicio i accessoris

M

Subtotal... 96,99250 96,99250
Altres:

% 0,6415564,155001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,64155 0,64155

COST DIRECTE 168,42105
25,2631615,00%DESPESES INDIRECTES

193,68421COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €93,70UT Suport de façana tub rectangular d'acer galvanitzat de 40 x
60 per a senyals de trànsit de gruix entre 3 mm, inclosa
brides i elements d'ancoratge a façana-

FBBZU245 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,30000/R 23,300001,000A0121000 =xOficial 1aH
19,47000/R 19,470001,000A0140000 =xManobreH

Subtotal... 42,77000 42,77000
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Materials:

3,280001,640002,000B44Z501J =xAcer a/42-b (s 275 jr), en perfils laminats sèrie ipn, ipe, heb,
hea, hem, upn, treballat al taller i galvanitzat

Kg

35,0000035,000001,000BBMZT100 =xSuport de façana per senyals de trànsit de 40 x 60 d'acer
galvanizat, inclos p.p. de fitxacions

UT

Subtotal... 38,28000 38,28000
Altres:

% 0,4277042,770001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,42770 0,42770

COST DIRECTE 81,47770
12,2216615,00%DESPESES INDIRECTES
93,69935COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €181,68UT Reixa embornal meridiana 30 de fosa ductil, col.locada amb
morter

FD1BU050 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,78600/R 23,300000,420A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH
8,17740/R 19,470000,420A0140000 =xManobreH

Subtotal... 17,96340 17,96340
Materials:

138,83000138,830001,000BD1BU050 =xReixa embornal meridiana 30 de fosa ductil, col.locada amb
morter

U

0,9163191,631300,010D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

M3

Subtotal... 139,74631 139,74631
Altres:

% 0,2694517,963331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,26945 0,26945

COST DIRECTE 157,97916
23,6968715,00%DESPESES INDIRECTES

181,67603COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €69,89M Pou per a aigues pluvials, embornal, de 70x30 cm de seccio
interior

FD5JV010 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,82113/R 23,300000,6361A0121000 =xOficial 1aH
6,19341/R 19,470000,3181A0140000 =xManobreH
6,40972/R 20,150000,3181A0150000 =xManobre especialistaH
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Subtotal... 27,42426 27,42426

Maquinària:
0,02873/R 1,330000,0216C200D000 =xVibrador d'agullaH

Subtotal... 0,02873 0,02873
Materials:

28,1876460,230000,468B0606210 =xFormigo de resistencia 20 n/mm2, de consistencia plastica i
grandaria maxima del granulat 12 mm

M3

4,720002,360002,000B0D81250 =xPlafó metàl.lic de 50x50 cm per a 20 usosM2

Subtotal... 32,90764 32,90764
Altres:

% 0,4113627,424001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,41136 0,41136

COST DIRECTE 60,77199
9,1158015,00%DESPESES INDIRECTES

69,88779COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,66M Tub de pvc de 500 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i
col·locat al fons de la rasa

FD7FC575 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,52976/R 24,080000,022A012M000 =xOficial 1a muntadorH
0,42834/R 19,470000,022A0140000 =xManobreH

Subtotal... 0,95810 0,95810
Materials:

24,8200024,820001,000BD7FC570 =xTub de pvc de 500 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de
poliuretà

M

Subtotal... 24,82000 24,82000
Altres:

% 0,014370,958001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,01437 0,01437

COST DIRECTE 25,79247
3,8688715,00%DESPESES INDIRECTES

29,66134COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €125,00UT Neteja d'imbornals, pous i clavegueres exixtents, en obres de
reforma de clavegueram general

FD7RU001 Rend.: 1,000P- 44
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 €105,89M3 Recobriment protector exterior de formigo de resistencia de
20 n/mm2, per a claveguera

FD90S010 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,32000/R 23,300000,400A0121000 =xOficial 1aH
16,12000/R 20,150000,800A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 25,44000 25,44000
Materials:

66,2530060,230001,100B0606220 =xFormigo de resistencia 20 n/mm2, de consistencia plastica i
grandaria maxima del granulat 20 mm

M3

Subtotal... 66,25300 66,25300
Altres:

% 0,3816025,440001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,38160 0,38160

COST DIRECTE 92,07460
13,8111915,00%DESPESES INDIRECTES

105,88579COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €372,96UT Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pou
de clavegueram tipus solo 7sc o equivalent de fosa dúctil
segons iso 1083/en1563, clase d400 segons en 124,
revestiment de pintura hidrosoluble negra. pas lliure de la
tapa 700mm i tapa articulada i extraible, col·locat amb
morter.

FDDZCI01 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,66950/R 23,300000,415A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH
8,08005/R 19,470000,415A0140000 =xManobreH

Subtotal... 17,74955 17,74955
Materials:

0,8510225,030000,034B0704200 =xMorter m-4a (4n/mm2) a granelT
305,71000305,710001,000BDDZCI01 =xBastiment i tapa per a pou de clavegueram tipus solo 7sc o

equivalent de fosa dúctil segons iso 1083/en1563, clase d400
segons en 124, revestiment de pintura hidrosoluble negra.
pas lliure de la tapa 700 mm i tapa articulada i extraible.

U

Subtotal... 306,56102 306,56102

COST DIRECTE 324,31057
48,6465915,00%DESPESES INDIRECTES

372,95716COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €20,08UT Graó per a pou de registre de polietilè armat, de 250 x 350 x
250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l¡obra amb formigonera de 165 l

FDDZS005 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,99000/R 23,300000,300A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH
5,84100/R 19,470000,300A0140000 =xManobreH

Subtotal... 12,83100 12,83100
Materials:

3,710003,710001,000BDDZV001 =xGraó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250
mm i 3 kg de pes

U

0,7237180,412200,009D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

M3

Subtotal... 4,43371 4,43371
Altres:

% 0,1924712,831331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,19247 0,19247

COST DIRECTE 17,45718
2,6185815,00%DESPESES INDIRECTES

20,07576COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,70M Canalització amb tub de pvc corrugat de d=80 mm i reblert
de rasa amb terres seleccionades

FDG31311 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23300/R 23,300000,010A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH
0,19470/R 19,470000,010A0140000 =xManobreH
1,67245/R 20,150000,083A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 2,10015 2,10015
Maquinària:

0,73040/R 8,800000,083C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x33 cmH

Subtotal... 0,73040 0,73040
Materials:

1,228501,170001,050BG22RG10 =xTub corbable corrugat de pvc, de 80 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 6 j, resistència a compressió de 250 n, per a
canalitzacions soterrades

M

Subtotal... 1,22850 1,22850
Altres:

% 0,031502,100001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,03150 0,03150
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COST DIRECTE 4,09055
0,6135815,00%DESPESES INDIRECTES
4,70413COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €69,80UT Perico de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de
formigo de resistencia de 15n/mm2 i solera de mao calat
sobre llit de sorra

FDK2A4D3 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,47181/R 23,300000,8357A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH
16,27108/R 19,470000,8357A0140000 =xManobreH

Subtotal... 35,74289 35,74289
Materials:

0,4718419,660000,024B0312500 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmT
21,1432055,640000,380B0604220 =xFormigo de resistencia 15 n/mm2, de consistencia plastica i

grandaria maxima del granulat 20 mm
M3

1,440001,440001,000B0DF8H0A =xMotlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

U

1,540000,220007,000B0F1D2A1 =xMaó calat, de 29x14x10 cm, per a revestirU

Subtotal... 24,59504 24,59504
Altres:

% 0,3574335,743001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,35743 0,35743

COST DIRECTE 60,69536
9,1043015,00%DESPESES INDIRECTES

69,79966COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €88,47UT Perico quadrat per a canalitzacio de serveis de 42 x 42 x 60
cm, amb parets de 14 cm de guix de mao calat de 10 x 14 x
29 cm arrebossades per dins amb morter de ciment 1:2:10
elaborat a l'obra amb formigonera de 165l, amb llit drenant
de grava de pedra de pedrera granitica de 10 cm de gruix

FDK2U020 Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,64674/R 23,300001,0578A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH
23,34258/R 19,470001,1989A0140000 =xManobreH

Subtotal... 47,98932 47,98932
Materials:

0,8284518,410000,045B0332020 =xGrava de pedrera de pedra granítica, per a drensT
10,0152055,640000,180B0604220 =xFormigo de resistencia 15 n/mm2, de consistencia plastica i

grandaria maxima del granulat 20 mm
M3

12,320000,2200056,000B0F1D2A1 =xMaó calat, de 29x14x10 cm, per a revestirU
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,29440110,300030,048D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l,

calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 28,45805 28,45805
Altres:

% 0,4798947,989001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,47989 0,47989

COST DIRECTE 76,92726
11,5390915,00%DESPESES INDIRECTES
88,46635COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €152,46UT Pericó de registre per by-pass mestre de mides interiors 0,60
x 0,80 x 0.70 m de mides útils amb paret de 15 cm de maó
calat de 29 x 14 x 10 cm. asentada sobre llit de sorra, inclosa
la tapa i marc de fosa de 60 x 60

FDK2U102 Rend.: 1,000P- 51

 €321,21UT Perico rectangular per a canalitzacio de serveis de 100 x 60
x 40 cm, amb parets de 14 cm de guix de mao calat de 10 x
14 x 29 cm arrebossades per dins amb morter de ciment
1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165l, amb llit de
grava granitica per a drens de 10 cm de gruix

FDK3U010 Rend.: 0,200P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

116,50000/R 23,300001,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH
97,35000/R 19,470001,000A0140000 =xManobreH

Subtotal... 213,85000 213,85000
Materials:

2,5774018,410000,140B0332020 =xGrava de pedrera de pedra granítica, per a drensT
16,6920055,640000,300B0604220 =xFormigo de resistencia 15 n/mm2, de consistencia plastica i

grandaria maxima del granulat 20 mm
M3

24,640000,22000112,000B0F1D2A1 =xMaó calat, de 29x14x10 cm, per a revestirU
19,41281110,300030,176D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l,

calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 63,32221 63,32221
Altres:

% 2,13850213,850001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 2,13850 2,13850

COST DIRECTE 279,31071
41,8966115,00%DESPESES INDIRECTES

321,20732COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
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 €60,72UT Aixecament i enrasat a nova cota, segosn ubicació
determinada per la d.f. de marc i tapa/reixa per pou o arqueta
de serveis.

FDKZ0159 Rend.: 1,000P- 53

 €37,17UT Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

FDKZ3155 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,15500/R 23,300000,350A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH
6,81450/R 19,470000,350A0140000 =xManobreH

Subtotal... 14,96950 14,96950
Materials:

15,0000015,000001,000BDKZ3150 =xBastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes

U

2,20600110,300030,020D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 17,20600 17,20600
Altres:

% 0,1497014,970001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,14970 0,14970

COST DIRECTE 32,32520
4,8487815,00%DESPESES INDIRECTES

37,17398COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €67,22UT Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de
620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

FDKZ3175 Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,48500/R 23,300000,450A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH
8,76150/R 19,470000,450A0140000 =xManobreH

Subtotal... 19,24650 19,24650
Materials:

35,7000035,700001,000BDKZ3170 =xBastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de
620x620x50 mm i de 52 kg de pes

U

3,30900110,300030,030D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 39,00900 39,00900
Altres:

% 0,1924719,247001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,19247 0,19247
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COST DIRECTE 58,44797
8,7672015,00%DESPESES INDIRECTES

67,21517COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €150,19UT Bastiment format per perfils laminats i tapa de xapa metal.lica
estriada, de 1080x680 mm, galvanitzat en calent,
completament treballat a taller fixat a les parets del perico
amb potes d'ancoratge

FDKZU010 Rend.: 2,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,04000/R 24,080001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorH
10,34000/R 20,680001,000A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 22,38000 22,38000
Materials:

108,00000108,000001,000BDKZU010 =xBastiment format per perfils laminats i tapa de xapa metal.lica
estriada, de 1080x680 mm, galvanitzat en calent,
completament treballat a taller i preparat per a la seva fixacio
a la paret  del perico amb potes d'ancoratge 

U

Subtotal... 108,00000 108,00000
Altres:

% 0,2238022,380001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,22380 0,22380

COST DIRECTE 130,60380
19,5905715,00%DESPESES INDIRECTES

150,19437COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €105,30UT Desmuntatge d'embornal existent, enderroc parcial, 120 cm
de fondaria del pou pluvial de 70x30 cm, realitzacio d'una
llosa armada de 15 cm de gruix de formigo de resistencia de
15n/mm2 i armat doble 150x150x5 mm, reblert amb saulo en
tongades de 25 cm compactades fins a una densitat igual o
superior al 95% del proctor, acabat superior amb una base
de 20 cm de formigo de resistencia de 15n/mm2 i 10 cm
d'asfalt en calent d'estructura densa tipus d per a rodament,
inclos tots els elements auxiliars necessaris per a la
realitzacio dels treball

FDW5V010 Rend.: 0,750P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

31,06667/R 23,300001,000A0121000 =xOficial 1aH
25,96000/R 19,470001,000A0140000 =xManobreH

Subtotal... 57,02667 57,02667
Maquinària:

8,66139/R 16,580000,3918C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàtics.H

Subtotal... 8,66139 8,66139
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Materials:

8,1800016,360000,500B0321000 =xSauló sense garbellarM3
8,3460055,640000,150B0604220 =xFormigo de resistencia 15 n/mm2, de consistencia plastica i

grandaria maxima del granulat 20 mm
M3

8,498722,124684,000D0B34135 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada
a l'obra i manipulada a taller me 15 x 15 cm d: 5 - 5 mm b
500 t 6 x 2,2 m, segons une 36092

M2

Subtotal... 25,02472 25,02472
Altres:

% 0,8554057,026671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,85540 0,85540

COST DIRECTE 91,56818
13,7352315,00%DESPESES INDIRECTES

105,30341COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,21M Tub de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons une
53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i
col.locat al fons de la rasa

FFB27455 Rend.: 0,769P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,50507/R 24,080000,080A012M000 =xOficial 1a muntadorH
2,15137/R 20,680000,080A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 4,65644 4,65644
Materials:

1,111801,090001,020BFB27400 =xTub de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal segons une 53131

M

1,188003,960000,300BFWB2705 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

U

0,110000,110001,000BFYB2705 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

U

Subtotal... 2,40980 2,40980
Altres:

% 0,069854,656671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,06985 0,06985

COST DIRECTE 7,13609
1,0704115,00%DESPESES INDIRECTES
8,20650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.145,25UT Armari de poliester reforçat amb fibra de vidre de 1000mm
d'alçaria per 500mm d'amplada i 300mm de profunditat. amb
mecanisme de clau i guardia incorporat.

FG1BC020 Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

167,22115/R 24,080006,9444A012M000 =xOficial 1a muntadorH
71,80510/R 20,680003,4722A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 239,02625 239,02625
Materials:

754,45000754,450001,000BG1BC020 =xArmari de poliester reforçat amb fibra de vidre de 1000mm
d'alçaria per 500mm d'amplada i 300mm de profunditat. amb
mecanisme de clau i guardia incorporat.

U

Subtotal... 754,45000 754,45000
Altres:

% 2,39026239,026001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 2,39026 2,39026

COST DIRECTE 995,86651
149,3799815,00%DESPESES INDIRECTES

1.145,24649COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,78M Tub corbable corrugat de pvc, de 80 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 6 j, resistència a compressió de 250 n, muntat
com a canalització soterrada

FG22RG1K Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,79464/R 24,080000,033A012H000 =xOficial 1a electricistaH
0,41300/R 20,650000,020A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 1,20764 1,20764
Materials:

1,193401,170001,020BG22RG10 =xTub corbable corrugat de pvc, de 80 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 6 j, resistència a compressió de 250 n, per a
canalitzacions soterrades

M

Subtotal... 1,19340 1,19340
Altres:

% 0,018111,207331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,01811 0,01811

COST DIRECTE 2,41915
0,3628715,00%DESPESES INDIRECTES
2,78202COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,58M Subministrament i col.locació de cinta de senyalizació de
servei.

FG2A0010 Rend.: 1,000P- 61
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 €3,46M Conductor de coure de designació une rvfv 0,6/1 kv,
tetrapolar de 4x2,5mm2 i col.locat en tub.

FG31S306 Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,89096/R 24,080000,037A012M000 =xOficial 1a muntadorH
0,76516/R 20,680000,037A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 1,65612 1,65612
Materials:

1,340001,340001,000BG31S300 =xConductor de coure de designació une rvfv 0,6/1 kv, amb
aillament de policlorur de vinil (pvc), coberta de polietilé
reticulat (xlpe) i armadura lleugera de fleixos d'acer tipus f, de
4x2,5mm2

M

Subtotal... 1,34000 1,34000
Altres:

% 0,016561,656001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,01656 0,01656

COST DIRECTE 3,01268
0,4519015,00%DESPESES INDIRECTES
3,46458COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,35M Conductor de coure de designacio une rvfv 0,6/1 kv,
tetrapolar de 4x10 mm2 i col.locat directament enterrat

FG31S607 Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,60200/R 24,080000,025A012H000 =xOficial 1a electricistaH
0,51625/R 20,650000,025A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 1,11825 1,11825
Materials:

4,390004,390001,000BG31S600 =xConductor de coure de designació une rvfv 0,6/1 kv, amb
aïllament de policlorur de vinil (pvc), coberta de polietilè
reticulat (xlpe) i armadura lleugera de fleixos d'acer tipus f, de
4 x 10 mm2

M

Subtotal... 4,39000 4,39000
Altres:

% 0,011181,118001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,01118 0,01118

COST DIRECTE 5,51943
0,8279115,00%DESPESES INDIRECTES
6,34734COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €3,42M Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat
superficialment

FG38E350 Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,65016/R 24,080000,027A012H000 =xOficial 1a electricistaH
0,55755/R 20,650000,027A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 1,20771 1,20771
Materials:

1,290001,290001,000BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2M
0,330000,330001,000BGW38000 =xPart proporcional d'accessoris per a conductors de coure nusU
0,130000,130001,000BGY38000 =xPart proporcional d'elements especials per a conductors de

coure nus
U

Subtotal... 1,75000 1,75000
Altres:

% 0,012081,208001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,01208 0,01208

COST DIRECTE 2,96979
0,4454715,00%DESPESES INDIRECTES
3,41526COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,16UT Placa de connexio a terra de 300 x 215 x 6 mmFGD2E010 Rend.: 1,000P- 65
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
8,65917/R 24,080000,3596A012H000 =xOficial 1a electricistaH
7,42574/R 20,650000,3596A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 16,08491 16,08491
Materials:

11,6500011,650001,000BGD2E010 =xPlaca presa de terra de 300 x 215 x 6 mmU
1,170001,170001,000BGDZE020 =xCartutx per a soldadura cadweldU
0,640000,640001,000BGDZE030 =xSals de sulfat de sodi i magnesiU

Subtotal... 13,46000 13,46000
Altres:

% 0,1608516,085001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,16085 0,16085

COST DIRECTE 29,70576
4,4558615,00%DESPESES INDIRECTES

34,16162COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €898,61UT Subministre i col.locacio de lluminaria per fanal eixample
tipus Llumenera VENUS de fosa d´alumini inoxidable.
frontissa de la cúpula i cèrcol integrats a la pròpia fosa
garantint una excel·lent robustesa amb eix d´acer inoxidable.
Obertura i tancament de la cúpula sense eines. Compàs de
seguretat que manté la cúpula tamaño pequeño.
Equipada con 32 LEDs.Temperatura de color 3500K, CRI
mínimo 70, vida de 50.000h.

FHN3E116 Rend.: 0,500P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

48,16000/R 24,080001,000A012H000 =xOficial 1a electricistaH
41,30000/R 20,650001,000A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 89,46000 89,46000
Maquinària:

75,60000/R 37,800001,000C1504R00 =xCamió cistella de 10m d'alçaria com a màxim.H

Subtotal... 75,60000 75,60000
Materials:

615,00000615,000001,000BHN0E116 =xLlumenera VENUS de fosa d´alumini inoxidable. Obertura i
tancament de la cúpula sense eines. Compàs de seguretat
que manté la cúpula tamaño pequeño. Per instal·lar en post.
Top (a sobre del suport) Per a mascle Ø60mm en el suport.
Equipada con 32 LEDs. Temperatura de color 3500K, CRI
mínimo 70, vida de 50.000h.

UT

Subtotal... 615,00000 615,00000
Altres:

% 1,3419089,460001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 1,34190 1,34190

COST DIRECTE 781,40190
117,2102915,00%DESPESES INDIRECTES
898,61219COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.230,87UT Subministre i col.locació de fanal tipus eixample model venus
top iii d'alçada 4,50 m, amb fust d'alumini extruit (en 1706 51
100) de ø 76/105 mm de gruix amb acabat anoditzat i
segellat (a.w.6063 t5). base de fosa d'alumini amb relleu
format per una geometria de rombes i acabat sorrejat amb
corindo amb luminàries de fosa d'alumini anoditzat i segellat i
vidre trempat segellat amb junta de silicona i registre superior
de l'equip òptic. inclòs col.locació sobre fonament de formigó
hm-20 de 70x70x80 cm. inclòs tot l'equip elèctric, cablejat
interior i pletina per a la col.locació sobre dau de formigó.
inclos placa portafusibles, de xapa galvanizada, tornillería
d'acer inoxidable aisi-304. tots els components sotmesos a
procesos de desengreixat i granallat de corindón. perns
d'ancoratge zincats  m14x400 mm

FHR02A2A Rend.: 2,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,04000/R 24,080001,000A012H000 =xOficial 1a electricistaH
12,04000/R 24,080001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorH



Urbanització Passatge Batlló

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46Data: 28/05/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 24,08000 24,08000

Maquinària:
20,56000/R 41,120001,000C1315010 =xRetroexcavadora petitaH
23,48500/R 46,970001,000C1503500 =xCamió grua de 5 tH

Subtotal... 44,04500 44,04500
Materials:

22,2000055,500000,400B0603220 =xFormigo de resistencia 12.5 n/mm2, de consistencia plastica i
grandaria maxima del granulat 20 mm

M3

980,00000980,000001,000BHZ0E110 =xColumna VENUS composta de base en fosa d'alumini, de
4,5m, fust en tub d'extrusió d'alumini conificat. Placa
portafusibles, de xapa galvanitzada. Cargols d'acer
inoxidable AISI-304. Protecció: desgreixat previ, imprimació
epoxi i acabat en poliuretà alifàtic bicomponent. Polimeritzat
al forn. Recobriment anticorrosió a la part inferior de la base
(fins a la porta).

U

Subtotal... 1.002,20000 1.002,20000

COST DIRECTE 1.070,32500
160,5487515,00%DESPESES INDIRECTES

1.230,87375COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,94UT Verificació de punts de llum i confecció de fitxa informàtica de
la nova xarxa segons instruccions de l'institut municipal
d'enllumenat públic.

FHT01002 Rend.: 1,000P- 68

 €185,80UT Filtre de plastic amb rosca mascle d'1'', per intercalar a la
tuberia, de 120 mesh, amb cos llarg desmuntable per al seu
manteniment, especial per a la prevencio d'obstruccions
biologiques en sistemes de tuberies amb gotejadors
integrats, muntat en perico de canalitzacio soterrat

FJ65U125 Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,22400/R 24,080000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorH
6,20400/R 20,680000,300A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 13,42800 13,42800
Materials:

148,00000148,000001,000BJ65U125 =xFiltre de plastic amb rosca mascle d'1'', per intercalar a la
tuberia, de 120 mesh, amb cos desmuntable per al seu
manteniment, especial per a la prevencio d'obstruccions
biologiques en sistemes de tuberies amb gotejadors integrats

U

Subtotal... 148,00000 148,00000
Altres:

% 0,1342813,428001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,13428 0,13428

COST DIRECTE 161,56228
24,2343415,00%DESPESES INDIRECTES



Urbanització Passatge Batlló

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 47Data: 28/05/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
185,79662COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.050,00UT Pagament a companyia per l'escomesa i comptador d'aigua
de 40 mm, cabal 8 m3/h, ramal de 40 mm.

FJM1U010 Rend.: 1,000P- 70

 €198,69UT Boca de reg de fosa de ferro, amb raccord de 45mm , i
equipada amb vàlvula amb rosca d'entrada de 1 1/2'' de
bronze, col·locada amb morter, inclou troneta i tapa de fosa.

FJS1CI01 Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,65200/R 24,080000,650A012M000 =xOficial 1a muntadorH
13,75220/R 20,680000,665A013M000 =xAjudant muntadorH
13,62900/R 19,470000,700A0140000 =xManobreH

Subtotal... 43,03320 43,03320
Materials:

126,64000126,640001,000BJS1U030 =xBoca de reg de fosa de ferro, amb brida d'entrada rodona de
40 mm i racor de connexio tipus barcelona de 45 mm, amb
rosca interior de 1 1/2'' i equipada amb valvula

U

3,0982877,457100,040D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra
de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

M3

Subtotal... 129,73828 129,73828

COST DIRECTE 172,77148
25,9157215,00%DESPESES INDIRECTES

198,68720COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,56UT Anella d'1.00 m de diàmetre de reg per degoteig, amb tub de
polietilè de 4 bar i 16 mm de diàmetre, amb goters interlínia
cada 50 cm integrats dins del tub i autocompensats, amb
protecció de tub de pvc corrugat drenant de 80 mm de
diàmetre, inclòs la connexió a la xarxa primària

FJS5UN5C Rend.: 1,000P- 72

 €202,11UT Programador electrònic de doble programa, amb control
d'aportació d'aigua, amb temps de programació des d'1min
fins a 12h per estació en passos d'1min, amb 6 estacions,
amb possibilitat de 8 arrencades per dia i programa, amb
transformador interior 230/26,5 v 50 hz, amb bateria
recargable de salvaguarda del programa, amb circuit
d'arrencada de bomba, carcassa de plàstic estanca i
preparat per a muntatge mural exterior. totalment col.locat,
incloses totes les connecions elèctriques, tant del circuit
d'alimentació del programador, com dels elements governats
per aquest.

FJSAUB06 Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,04000/R 24,080000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorH
10,34000/R 20,680000,500A013M000 =xAjudant muntadorH



Urbanització Passatge Batlló

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 48Data: 28/05/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 22,38000 22,38000

Materials:
153,03000153,030001,000BJSAU206 =xProgramador electrònic de doble programa, amb control

d'aportació d'aigua, amb temps de programació des d'1min
fins a 12h per estació en passos d'1min, amb 6 estacions,
amb possibilitat de 8 arrencades per dia i programa, amb
transformador interior 230/26,5 v 50 hz, amb bateria
recargable de salvaguarda del programa, amb circuit
d'arrencada de bomba, carcassa de plàstic estanca i preparat
per a muntatge mural exterior.

U

Subtotal... 153,03000 153,03000
Altres:

% 0,3357022,380001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,33570 0,33570

COST DIRECTE 175,74570
26,3618615,00%DESPESES INDIRECTES

202,10755COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €151,26UT Electrovàlvula d'1'' a rosca, per a un cabal de 5 m3/h a i una
pèrdua de càrrega màxima de 0.18 bar, instal.lada dins
d'arqueta de 40x40 cm amb tapa de foneria, amb cos
by-pass de cu-32 i tres claus de pas

FJSBUA01 Rend.: 1,000P- 74

 €126,74UT Connexió elèctrica entre programador i escomesa, per a una
potència de 100w a 220v amb icpm de protecció de 5a
instal.lat segons disposicions de la unitat operativa
d'enllumenat públic, xarxa de cable de coure de 2x6mm2
vfv100 entubat

FJSZU004 Rend.: 1,000P- 75

 €36,67UT Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´,
de 10 bar de pn, de bronze, preu alt, muntada en pericó de
canalització soterrada

FN316324 Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,22400/R 24,080000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorH
6,20400/R 20,680000,300A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 13,42800 13,42800
Materials:

18,2600018,260001,000BN316320 =xVàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´,
10 bar de pn, de bronze, preu alt

U

Subtotal... 18,26000 18,26000
Altres:

% 0,2014213,428001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,20142 0,20142



Urbanització Passatge Batlló

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 49Data: 28/05/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 31,88942
4,7834115,00%DESPESES INDIRECTES

36,67283COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €391,19UT Vàlvula de descàrrega manual de ventosa cinètica
bifuncional tipus irua o similar d'1 1/4'' totalment col.locada a
pericó.

FN31X005 Rend.: 0,376P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,81915/R 24,080000,450A012M000 =xOficial 1a muntadorH
24,75000/R 20,680000,450A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 53,56915 53,56915
Materials:

286,60000286,600001,000BN31X005 =xVàlvula de descàrrega de ventosa cinètica bifuncional tipus
irua o similar d'1 1/4'' totalment col.locadad a pericó.

U

Subtotal... 286,60000 286,60000

COST DIRECTE 340,16915
51,0253715,00%DESPESES INDIRECTES

391,19452COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €581,49UT Vàlvula de descàrrega automàtica de 1/2'' totalment
col.locada a pericó.

FN31X006 Rend.: 0,286P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

37,88811/R 24,080000,450A012M000 =xOficial 1a muntadorH
32,53846/R 20,680000,450A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 70,42657 70,42657
Materials:

435,22000435,220001,000BN31X006 =xVàlvula de descàrrega automàtica 1/2'' totalment col.locadad
a pericó.

U

Subtotal... 435,22000 435,22000

COST DIRECTE 505,64657
75,8469915,00%DESPESES INDIRECTES

581,49356COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €584,16UT Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal
1´´1/2, de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial
màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada

FN748324 Rend.: 1,000P- 79

Unitats Preu Parcial Import€



Urbanització Passatge Batlló

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 50Data: 28/05/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

9,03000/R 24,080000,375A012M000 =xOficial 1a muntadorH
7,75500/R 20,680000,375A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 16,78500 16,78500
Materials:

490,93000490,930001,000BN748320 =xVàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal
1´´1/2, de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial
màxim de 15 bar, de bronze, preu alt

U

Subtotal... 490,93000 490,93000
Altres:

% 0,2517816,785331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,25178 0,25178

COST DIRECTE 507,96678
76,1950215,00%DESPESES INDIRECTES

584,16180COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €108,01UT Paperera 70 l formada per un tubular d'acer galvanitzat de 20
mm de diametre i 1,5 mm de gruix, una planxa perforada de
2 mm de gruix i perforacions de 5 mm de diametre, una
planxa de base de paperera de 3 mm de gruix amb dues
perforacions de 8 mm de diametre per al desguas, 2 eixos de
gir, un tubular d'acer galvanitzat de 30 mm de diametre i 2
mm de gruix, un suport de paperera format per un tubular
rodo d'acer galvanitzat de 40 mm de diametre i 2 mm de
gruix, 2 pletines d'ancoratge amb cartel.les soldades a 6 amb
dues perforacions de 12 mm de diametre per cargolar-la al
paviment de vorera i subjeccions formades per 4 perns
d'expansio m8

FQ21U010 Rend.: 1,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,82500/R 23,300000,250A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH
4,86750/R 19,470000,250A0140000 =xManobreH

Subtotal... 10,69250 10,69250
Materials:

83,1200083,120001,000BQ21U010 =xPaperera 70 l formada per un tubular d'acer galvanitzat de 20
mm de diametre i 1,5 mm de gruix, una planxa perforada de
2 mm de gruix i perforacions de 5 mm de diametre, una
planxa de base de paperera de 3 mm de gruix amb dues
perforacions de 8 mm de diametre per al desguas, 2 eixos de
gir, un tubular d'acer galvanitzat de 30 mm de diametre i 2
mm de gruix, un suport de paperera format per un tubular
rodo d'acer galvanitzat de 40 mm de diametre i 2 mm de
gruix, 2 pletines d'ancoratge amb cartel.les soldades a 6 amb
dues perforacions de 12 mm de diametre per cargolar-la al
paviment de vorera i subjeccions formades per 4 perns
d'expansio m8

U

Subtotal... 83,12000 83,12000
Altres:

% 0,1069310,693001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%



Urbanització Passatge Batlló

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 51Data: 28/05/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 0,10693 0,10693

COST DIRECTE 93,91943
14,0879115,00%DESPESES INDIRECTES

108,00734COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €102,63UT Pilona model Bcn d'acer amb argolla d'acer inoxidable de
95,75mm de diàmetre i 1003mm d'alçaria. col.locada amb
morter 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165l.

FQ32V016 Rend.: 0,563P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,55417/R 23,300000,400A0121000 =xOficial 1aH
6,91652/R 19,470000,200A0140000 =xManobreH

Subtotal... 23,47069 23,47069
Materials:

65,0000065,000001,000BQ42V016 =xPilona model Bcn d'acer amb argolla d'acer inoxidable de
95,75mm de diàmetre i 1003mm d'alçaria.

U

0,1832691,631300,002D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

M3

Subtotal... 65,18326 65,18326
Altres:

% 0,5867723,470802,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,58677 0,58677

COST DIRECTE 89,24072
13,3861115,00%DESPESES INDIRECTES

102,62683COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,43UT Retirada de paperera existent i el seu transport a dipòsit
municipal-.

FQX00003 Rend.: 1,000P- 82

 €13,69UT Excavació de clot de plantació de dimensions 1,2x0,9x1 m,
amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega
de les terres sobrants mecànica sobre camió, en un pendent
inferior al 25 %

FR2G8B31 Rend.: 1,000P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

11,90000/R 47,600000,250C13161E0 =xMinicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

H

Subtotal... 11,90000 11,90000



Urbanització Passatge Batlló

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 52Data: 28/05/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 11,90000
1,7850015,00%DESPESES INDIRECTES

13,68500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €104,58M3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal
adobada, a granel, amb mitjans manuals

FR3P1111 Rend.: 1,000P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,88370/R 26,910000,070A012P000 =xOficial 1a jardinerH
48,67500/R 19,470002,500A016P000 =xPeó jardinerH

Subtotal... 50,55870 50,55870
Materials:

39,6220036,020001,100BR3P1110 =xTerra vegetal adobada, a granelM3

Subtotal... 39,62200 39,62200
Altres:

% 0,7583850,558671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,75838 0,75838

COST DIRECTE 90,93908
13,6408615,00%DESPESES INDIRECTES

104,57994COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.500,00PA Partida alçada d'abonament integre pel manteniment durant
un any de l'arbrat de nova plantaciór, incloent-hi com a mínim
4 neteges d'escossells, 1 esporga, 1 adobat, manteniment i
control de la xarxa de reg i tractaments fitosanitaris.

FR3P1501 Rend.: 1,000P- 85

 €1.221,53UT Subministrament citrus aurantium (taronger) de 20 a 25 cm
de perimetre, amb pa de terra de tela metal.lica

FR453150 Rend.: 1,000P- 86

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1.062,200001.062,200001,000BR453150 =xCitrus aurantium (taronger) de 20 a 25 cm de perimetre,
amb pa de terra de tela metal.lica

U

Subtotal... 1.062,20000 1.062,20000

COST DIRECTE 1.062,20000
159,3300015,00%DESPESES INDIRECTES

1.221,53000COST EXECUCIÓ MATERIAL



Urbanització Passatge Batlló

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 53Data: 28/05/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €75,24UT Trasplantament d'arbre de 1ª categoria, de fins a 40cm de
perímetre, per a 3 o més unitats

FR52U030 Rend.: 1,000P- 87

 €145,00UT Trasplantament d'arbre de 2ª categoria, de 40 a 80cm de
perímetre, per a 3 o més unitats

FR52U130 Rend.: 1,000P- 88

 €46,61UT Plantacio d'arbre de fulla persistent de 16 a 25 cm de
circunferencia en contenidor, amb mitjans manuals

FR64U010 Rend.: 1,000P- 89

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,07300/R 26,910000,300A012P000 =xOficial 1a jardinerH
14,33400/R 23,890000,600A013P000 =xAjudant jardinerH
17,52300/R 19,470000,900A016P000 =xPeó jardinerH

Subtotal... 39,93000 39,93000
Altres:

% 0,5989539,930001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,59895 0,59895

COST DIRECTE 40,52895
6,0793415,00%DESPESES INDIRECTES

46,60829COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €60,28UT Subministrament i col·locació de protecció del tronc d'arbre >
35 cm de diàmetre format per taulons de fusta tractada fins a
2 m sobre proteccions de poliestireno de 10*10*5, lligats
amb filferro de lligar de 1,3 mm

FR82RG04 Rend.: 0,860P- 90

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,69360/R 26,910000,150A012P000 =xOficial 1a jardinerH
22,63953/R 19,470001,000A016P000 =xPeó jardinerH

Subtotal... 27,33313 27,33313
Materials:

24,310001,8700013,000BR920201 =xFusta plana de pi tractada per l'intemperie amb sals de coure
hidrosolubles de  2,7x0,2x0,01

M

Subtotal... 24,31000 24,31000
Altres:

% 0,7746551,643331,50%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra.%

Subtotal... 0,77465 0,77465

COST DIRECTE 52,41778
7,8626715,00%DESPESES INDIRECTES

60,28045COST EXECUCIÓ MATERIAL



Urbanització Passatge Batlló

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 54Data: 28/05/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €13.138,35PA Partida alçada de cobrament integre per l'estudi de seguretat
i salut.

PAS0001 Rend.: 1,000P- 91

 €2.000,00PA Partida alçada d'abonament íntegre pel projecte de
legalització, permisos, legalització descàrrecs i supervisió de
l'obra per part de la cia. subministradora. inclou càrrecs per
potència sol.licitada, instal.lacions necessàries i import total
de connexió de servei (RD 1955/2000).

PPA0010 Rend.: 1,000P- 92



Urbanització Passatge Batlló

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 55Data: 28/05/13

PARTIDES ALÇADES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €10.000,00PA Partida alçada a justificar per obres imprevistes.XPA0001

 €5.000,00PA Partida alçada a justificar per protecció o desviaments dels
serveis afectats existents.

XPA0003

 €4.000,00PA Partida alçada a justificar per a possibles afectacions amb
els acessos a les edificacions existents.

XPA00322

 €4.000,00PA Partida alçada a justificar per a l'afectació del clavegueram
existent durant les tasques d'execusió de la nova xarxa
d'embornals.

XPA03339
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15. ANNEX PLA DE TREBALLS 
 
 
El projecte d’Urbanització del Passatge Batlló comprèn el propi passatge entre els 
carrers Provença i Rosselló, situat al districte de l’Eixample de la ciutat de Barcelona. 
L’emplaçament del projecte és l’illa delimitada pels carrers de Provença, Villarroel, 
Rosselló i Comte d’Urgell, al districte de l’ Eixample, exactament a l’antiga esquerra de 
l’Eixample. 
 
El present projecte té com objecte la redefinició i millora de l’espai públic mitjançant 
una nova secció del vial del passatge Batlló. La nova secció contemplarà la calçada i 
les voreres a un mateix nivell formant una plataforma única. Aquesta redefinició del 
passatge el converteix en un carrer de prioritat invertida, on el vianant té prioritat 
respecte els vehicles. 
 
Els treballs comporten per una banda la urbanització, així com la definició de les 
xarxes de serveis. 
 
 
Principals activitats i procés constructiu 
 
Els principals treballs que es duran a terme en l'execució d'obres són:  
 
- Treballs previs: 
 
Un cop obtinguts tots els permisos d’obra i pactat amb la Comissió d’Obres i 
Circulació, es coordinarà amb la guàrdia urbana les restriccions necessàries, és 
procedirà al ballat d'obra i a la col·locació de la senyalització. 

 
 

- Enderrocs i Moviment de terres: 
 
Es retiraran tant el mobiliari existent com els elements d’enllumenat i seran traslladats 
als magatzems municipals. En aquest apartat es considera la retirada dels fanals 7 
tipus columna i un en façana, de les dos papereres, de tres senyals de trànsit i de 35 
pilones. 
Posteriorment s’enderrocaran els paviments de vorera i calçada així com les vorades i 
tots aquells elements que interfereixin en el nou traçat. 
Un cop enderrocats els paviments existents, es duran a terme els treballs d’excavació 
necessaris per executar les noves caixes de paviment a les noves rasants projectades 
i per executar les rases destinades a la implantació de les noves xarxes de serveis. 
Un cop realitzada l’excavació pertinent en cada punt del passatge, es col·locarà una 
subbase de tot-u amb la corresponent compactació. 
Tanmateix s’enderrocaran i es reposaran tots els paviments afectats per les rases de 
les noves xarxes de serveis. 

 
 

- Xarxa de sanejament: 
 
El projecte contempla l’aprofitament de la xarxa principal, realitzant la recollida amb 
nous embornals. El passatge constarà de 9 embornals i 6 pous de registre. Tots ells 
és connectaran  al col·lector tipus NT39A existent al passatge Batlló. 
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Els pous és distribuiran al llarg de tot el passatge. Els embornals és col·locaran dos 
en cada encreuament amb els carrers Provença i Rosselló i els altres 5 distribuits 
en el passatge alineats en la línea de recollida d'aigües. 

 
 

- Enllumenat públic: 
 
L'enllumenat està format per 2 línies en el costat Llobregat, que dependran del quadre 
existent entre Còrsega i Villarroel. 
Aquesta nova xarxa d’enllumenat públic serà de 8 fanals tipus Venus Eixample, 
amb un grup òptic de 32LEDs.. 
 
 
- Xarxa de reg: 
 
S'instal·laran dos tipus de línies de reg en el costat Besòs, una formada per una 
xarxa de reg automatitzat i programat a base d'anells de degoteig en cada arbre i 
una altre línia auxiliar amb tres boques de reg.  

 
 

- Pavimentació: 
 
Un cop realitzada l’excavació i l'execució de les diferents xarxes , és procedeix a la 
pavimentació del passatge. Inicialment és pavimentarà en voreres per tal de causar les 
mínimes molèsties en el pas i accessibilitat a les finques dels veïns i posteriorment 
s'aglomerarà la calçada. 
 
En les voreres del passatge es col·locarà paviment de peces prefabricades de formigó 
tipus Torho. 
Entre el tram de vorera i el de calça da anirà una rigola basàltica. 
En els encreuaments amb el carrer Provença i Rosselló s'executarà panot de quatre 
pastilles per adequar-ho a la pavimentació existent. També és col·locarà vorada 
granítica i els guals pertinents. 
Per diferenciar el passatge dels carrers continus i per complir la normativa 
d'accessibilitat, és col·locarà un encintat estriat horitzontal com a senyalització per a 
invidents de l'inici i el final del passatge. 
 
En la calçada del passatge i els entroncaments és pavimentarà amb aglomerat 
asfàltic F-10 +D-12+S-20, sobre una capa de formigó HM-20. En la capa superior F-
10 d’aglomerat en el propi passatge s’afegirà additiu colorant d’òxid de ferro per 
aportar la tonalitat vermella a la calçada. 
 
A mida que és realitza la pavimentació en vorera s’aniran col·locant els escossells 
corresponents. 
  
 
- Jardineria: 
 
Es preveu la plantació d’arbrat d’alineació a la vorera Besòs, a base de Tarongers  
(ctitrus aurantium). Formaran un total de 21 arbres. 

 

- Senyalització: 
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La senyalització estarà integrada per la senyalització horitzontal i la vertical, en els 
extrems del passatge. És manté el sentit de circulació ascendent des de Provença 
cap a Rosselló. 
 
 
 
 
 
-Mobiliari urbà i acabats: 
 
Finalment és col·locaran les 53 pilones tipus C-43 model Barcelona i les 2 
papereres model Barcelona en les confluències amb el carrer Provença i el carrer 
Rosselló. 
 
 
Pel desenvolupament dels treballs i bàsicament condicionat per les restriccions 
d’espai , els recursos emprats per l’execució de l’obra seran els següents (no es 
contemplen els mitjans de transport): 
 
 
 
Treballs previs  1oficial + 2 peons 
Tancament d'obra  1oficial + 2 peons 
Demolicions i Enderrocs  1 retroexcavadora amb martell/ compressor + 

3 peons 
Rebaix caixa paviment i anivellació  1 retroexcavadora + 2 peons 
Xarxa embornals  1 retroexcavadora + 1 peó / 2 oficials + 1 peó 
Pous clavegueram 1 oficial + 1 peó 
Canalitzacions, pous i fonaments enllumenat 1 retroexcavadora + 1 oficial + 1 peó 
Col·locació bàculs i quadre comandament  1 Camió grua + 2 oficial + 1 peó 
Cablejat i connexions  2 oficials + 1 peó 
Canalitzacions i tubs de reg 2 oficials + 1 peó 
Proves de reg 1 oficial + 1 peó 
Reblert rases de reg Pisó manual + 1 oficial + 1 peó 
Anells degoteig  1 oficial + 1 peó 
Voreres i escossells  3 oficials + 2 peons 
Base calçada  2 oficials + 2 peons 
Aglomerat  Equip complert de pavimentació asfàltica 
Remats entorns  3 oficial + 2 peó 
Plantació  1 Camió grua + 1 oficial + 2 peons 
Senyalització vertical  1 Camió grua + 1 oficial + 2 peons 
Senyalització horitzontal  Equip pintura 
Mobiliari  2 oficials + 1 peó 
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Les principals activitats que s’han considerat, la durada i lligams queden resumits en el 
següent quadre: 
 
 
 LLISTA D’ACTIVITATS DURADA DE LES 

ACTIVITATS 
Relació d’unitats 

d’obra 
 2   Comprovació replanteig  2 dies 
 3   INICI D'OBRA  1 dia 2
 4   Treballs previs  4 dies 
 5   Vallat d'obra  1 dia 4
 7   Demolicions i Enderrocs  16 dies 5
 8   Rebaix caixa paviment i anivellació  9 dies 7FC-3 días
10  Xarxa embornals  15 dies 8FC-2 días
11  Pous clavegueram 9 dies 8;10FC-5 días
13  Canalitzacions, pous i fonaments enllumenat 8 dies 8FC+5 días
14  Col·locació bàculs i quadre comandament  3 dies 13;22
15  Cablejat i connexions  5 dies 13;14
17  Canalitzacions i tubs de reg 8 dies 13
18  Proves de reg 2 dies 17
19  Reblert rases de reg 6 dies 18
20  Anells degoteig  2 dies 27;19
22  Voreres i escossells  25 dies 10;19FC-8 días
23  Base calçada  10 dies 22FC-5 días
24  Aglomerat  1 dia 
25  Remats entorns  5 dies 24
27  Plantació  4 dies 23FC-3 días
29  Senyalització vertical  2 dies 23
30  Senyalització horitzontal  1 dia 
32  Mobiliari  7 dies 
 
 
 

Amb aquestes consideracions s’ha desenvolupat el pla de treball amb el programa 
Microsoft Project. 
 
Un cop realitzada la planificació, es preveu un termini d’execució de les obres de  
quatre (4) mesos,amb inici d’obra el 25/06/13 i fi d’obra 25/10/13, comptabilitzant un 
total de 89 jornades laborables. 
 
 
A continuació s’adjunta els llistats de tasques i tasques crítiques; així com el diagrama 
de Gantt. 
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LLISTAT DE TASQUES I TASQUES CRÍTIQUES 



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

2 Comprovació replanteig 2 días mar 25/06/13 mié 26/06/13
3 INICI D'OBRA 1 día jue 27/06/13 jue 27/06/13 2
4 Treballs previs 4 días vie 28/06/13 mié 03/07/13 3
5 Vallat d'obra 1 día jue 04/07/13 jue 04/07/13 4
7 Demolicions i Enderrocs 16 días vie 05/07/13 vie 26/07/13 5
8 Rebaix caixa paviment i nivellació 9 días mié 24/07/13 lun 05/08/13 7FC-3 días

10 Xarxa embornals 15 días vie 02/08/13 jue 22/08/13 8FC-2 días
13 Canalitzacions, pous i fonaments 8 días mar 13/08/13 jue 22/08/13 8FC+5 días
11 Pous 9 días vie 16/08/13 mié 28/08/13 8;10FC-5 días
17 Canalitzacions i tubs 8 días vie 23/08/13 mar 03/09/13 13
18 Proves 2 días mié 04/09/13 jue 05/09/13 17
22 Voreres i escosells 25 días mié 04/09/13 mar 08/10/13 10;19FC-8 días
19 Reblert rases 6 días vie 06/09/13 vie 13/09/13 18
23 Base calçada 10 días mié 02/10/13 mar 15/10/13 22FC-5 días
14 Bàculs i CM 3 días mié 09/10/13 vie 11/10/13 13;22
27 Plantació 4 días vie 11/10/13 mié 16/10/13 23FC-3 días
15 Cablejat i connexions 5 días lun 14/10/13 vie 18/10/13 13;14
24 Aglomerat 1 día mié 16/10/13 mié 16/10/13 23
29 Senyalització vertical 2 días mié 16/10/13 jue 17/10/13 23
32 Mobiliari 7 días mié 16/10/13 jue 24/10/13 23
20 Anells degoteig 2 días jue 17/10/13 vie 18/10/13 27;19
25 Remats entrons 5 días jue 17/10/13 mié 23/10/13 24
30 Senyalització horitzontal 1 día vie 18/10/13 vie 18/10/13 29
33 FI D'OBRA 1 día vie 25/10/13 vie 25/10/13 32;20;15;25;30

Tareas sin comenzar el mié 29/05/13
Planificació Passatge Batlló3A

Página 1



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1  URBANITZACIÓ DEL PASSATGE BATLLÓ 89 días mar 25/06/13 vie 25/10/13
2 Comprovació replanteig 2 días mar 25/06/13 mié 26/06/13

Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición
3 INICI D'OBRA FC 0 días

3 INICI D'OBRA 1 día jue 27/06/13 jue 27/06/13 2

Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición
4 Treballs previs FC 0 días

4 Treballs previs 4 días vie 28/06/13 mié 03/07/13 3

Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición
5 Vallat d'obra FC 0 días

5 Vallat d'obra 1 día jue 04/07/13 jue 04/07/13 4

Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición
7 Demolicions i Enderrocs FC 0 días

6 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 22 días vie 05/07/13 lun 05/08/13
7 Demolicions i Enderrocs 16 días vie 05/07/13 vie 26/07/13 5

Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición
8 Rebaix caixa paviment i nivellació FC -3 días

8 Rebaix caixa paviment i nivellació 9 días mié 24/07/13 lun 05/08/13 7FC-3 días

Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición
10 Xarxa embornals FC -2 días
11 Pous FC 0 días
13 Canalitzacions, pous i fonaments FC 5 días

12 ENLLUMENAT PÚBLIC 49 días mar 13/08/13 vie 18/10/13
13 Canalitzacions, pous i fonaments 8 días mar 13/08/13 jue 22/08/13 8FC+5 días

Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición
14 Bàculs i CM FC 0 días
15 Cablejat i connexions FC 0 días
17 Canalitzacions i tubs FC 0 días

16 XARXA DE REG 41 días vie 23/08/13 vie 18/10/13
17 Canalitzacions i tubs 8 días vie 23/08/13 mar 03/09/13 13

Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición
18 Proves FC 0 días

18 Proves 2 días mié 04/09/13 jue 05/09/13 17

Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición
19 Reblert rases FC 0 días

19 Reblert rases 6 días vie 06/09/13 vie 13/09/13 18

Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición
20 Anells degoteig FC 0 días
22 Voreres i escosells FC -8 días

21 PAVIMENTACIÓ 36 días mié 04/09/13 mié 23/10/13
22 Voreres i escosells 25 días mié 04/09/13 mar 08/10/13 10;19FC-8 días

Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición
14 Bàculs i CM FC 0 días

Tareas críticas el mié 29/05/13
Planificació Passatge Batlló3A

Página 1



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

"Voreres i escosells" (continuación)

Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición
23 Base calçada FC -5 días

23 Base calçada 10 días mié 02/10/13 mar 15/10/13 22FC-5 días

Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición
24 Aglomerat FC 0 días
27 Plantació FC -3 días
29 Senyalització vertical FC 0 días
32 Mobiliari FC 0 días

31 MOBILIARI URBÀ I ACABATS 7 días mié 16/10/13 jue 24/10/13
32 Mobiliari 7 días mié 16/10/13 jue 24/10/13 23

Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición
33 FI D'OBRA FC 0 días

33 FI D'OBRA 1 día vie 25/10/13 vie 25/10/13 32;20;15;25;30

Tareas críticas el mié 29/05/13
Planificació Passatge Batlló3A

Página 2



ANNEX  15.  PLA DE TREBALLS 
URBANITZACIÓ DEL PASSATGE BATLLÓ 

6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIAGRAMA DE GANTT 



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1  URBANITZACIÓ DEL PASSATGE BATLLÓ 89 días mar 25/06/13 vie 25/10/13

2 Comprovació replanteig 2 días mar 25/06/13 mié 26/06/13

3 INICI D'OBRA 1 día jue 27/06/13 jue 27/06/13

4 Treballs previs 4 días vie 28/06/13 mié 03/07/13

5 Vallat d'obra 1 día jue 04/07/13 jue 04/07/13

6 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 22 días vie 05/07/13 lun 05/08/13

7 Demolicions i Enderrocs 16 días vie 05/07/13 vie 26/07/13

8 Rebaix caixa paviment i nivellació 9 días mié 24/07/13 lun 05/08/13

9 XARXA DE SANEJAMENT 19 días vie 02/08/13 mié 28/08/13

10 Xarxa embornals 15 días vie 02/08/13 jue 22/08/13

11 Pous 9 días vie 16/08/13 mié 28/08/13

12 ENLLUMENAT PÚBLIC 49 días mar 13/08/13 vie 18/10/13

13 Canalitzacions, pous i fonaments 8 días mar 13/08/13 jue 22/08/13

14 Bàculs i CM 3 días mié 09/10/13 vie 11/10/13

15 Cablejat i connexions 5 días lun 14/10/13 vie 18/10/13

16 XARXA DE REG 41 días vie 23/08/13 vie 18/10/13

17 Canalitzacions i tubs 8 días vie 23/08/13 mar 03/09/13

18 Proves 2 días mié 04/09/13 jue 05/09/13

19 Reblert rases 6 días vie 06/09/13 vie 13/09/13

20 Anells degoteig 2 días jue 17/10/13 vie 18/10/13

21 PAVIMENTACIÓ 36 días mié 04/09/13 mié 23/10/13

22 Voreres i escosells 25 días mié 04/09/13 mar 08/10/13

23 Base calçada 10 días mié 02/10/13 mar 15/10/13

24 Aglomerat 1 día mié 16/10/13 mié 16/10/13

25 Remats entrons 5 días jue 17/10/13 mié 23/10/13

26 JARDINERIA 4 días vie 11/10/13 mié 16/10/13

27 Plantació 4 días vie 11/10/13 mié 16/10/13

28 SENYALITZACIÓ 3 días mié 16/10/13 vie 18/10/13

29 Senyalització vertical 2 días mié 16/10/13 jue 17/10/13

30 Senyalització horitzontal 1 día vie 18/10/13 vie 18/10/13

31 MOBILIARI URBÀ I ACABATS 7 días mié 16/10/13 jue 24/10/13

32 Mobiliari 7 días mié 16/10/13 jue 24/10/13

33 FI D'OBRA 1 día vie 25/10/13 vie 25/10/13

INICI D'OBRA

ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

XARXA DE SANEJAMENT

ENLLUMENAT PÚBLIC

XARXA DE REG

PAVIMENTACIÓ

JARDINERIA

SENYALITZACIÓ

MOBILIARI URBÀ I ACABATS

FI D'OBRA
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julio 2013 agosto 2013 septiembre 2013 octubre 2013 noviembr

Tarea

División

Progreso

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

 URBANITZACIÓ DEL PASSATGE BATLLÓ 

Proyecto: Planificació Passatge Batlló3
Fecha: mié 29/05/13
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PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PASSATGE BATLLÓ 
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16. ANNEX DE CONTROL DE QUALITAT 
 
 
Objecte 
 
Aquest Pla de Control de Qualitat té per objecte organitzar i valorar els assaigs a realitzar en 
les diferents unitats d’obra i materials utilitzats en les obres projectades. 
Té com a objectiu establir un conjunt de procediments relatius al control de qualitat que 
s’hauran de dur a terme en l’obra i que alhora serveixin de complement al plec de 
condicions. 
El Banc de preus utilitzat per a la seva realització es el que esta en vigor en l’any 2013 com 
a banc de referència en obra civil. Aquests preus incorporen el 13% de Despeses Generals i 
el 6% de benefici industrial. 
 
 
Àmbit d’aplicació 
 
El present Pla de control de Qualitat s'aplicarà per a la construcció del projecte de“Urbanització 
del Passatge Batlló”. 
 
 
Descripció de les obres 
 
En el document memòria del projecte es detalla extensament la descripció de les obres 
previstes de efectuar i que contempla el present pla de qualitat  
 
 
Les unitats constructives que composen les obres són: 
 
- Moviment de terres 
- Pavimentació 
- Clavegueram 
- Enllumenat 
- Jardineria 
- Reg 
 
 
A  les partides de senyalització i mobiliari o altres elements particulars que no tenen control 
de qualitat a l’obra, es demanarà els certificats d’autocontrol o marca CEE del fabricant. 
 
 
Unitats més importants respecte al control de qualitat 
 
Pel que fa a les unitats d’obra en més importància respecte al control de qualitat són tots 
aquells treballs necessaris per dur a terme l’execució del passatge. 
 
 
Els controls a realitzar són essencialment dels tipus següents: 
 
- Control de material: Control de les característiques químiques, físiques, mecàniques,... del 

material que s’ha d’utilitzar en l’element d’obra corresponent. 
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- Control geomètric: Control de les mides, formes,... del material que s’ha d’utilitzar en 

l’element d’obra corresponent. 
- Control de l’execució: Operacions de control que és realitzen durant el procés constructiu, o 

en acabar aquest, per tal de verificar les condicions de formació de l’element d’obra. 
 

Cada tipus de control haurà de contemplar: 
 
- Operacions de control a realitzar: Llistat d’inspeccions i assaigs a realitzar. 
- Criteris de presa de mostra:Indicacions referents a la forma de presa de mostres 

d’assaigs. 
- Especificacions: Resultats de les operacions de control. 
- Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
Modificacions respecte a la base general 
 
Tenint en compte que el projecte contempla principalment la urbanització del passatge, i per tal 
d’ajustar-se el màxim possible a un percentatge adequat respecte al pressupost total de l’obra, 
s’ha realitzat un estudi de cada element a assajar, modificant o prescindint d’una sèrie de 
freqüències d’assaig, ja que donades les característiques del projecte no es consideren 
necessàries.  
 
- S’ha prescindit dels assaigs relatius a la senyalització vertical. 
- S’ha prescindit dels assaig relatius a peces prefabricades per a paviments, ja que es 

considera suficient els certificats de qualitat dels mateixos. 
- No s’ha considerat necessari l’assaig dels elements amb quantitats poc significatives. 
 
Import del Pla de Control de Qualitat 
 
L’import total dels treballs de Control de Qualitat puja a la quantitat de cinc mil set-cents vint-
i-vuit euros amb seixanta quatre cèntims (5.728,64 - €), sense I.V.A., el que suposa un 
percentatge del 2,52 % del pressupost de les obres. 
Al present projecte s’ha previst que aquest control de qualitat anirà a càrrec del contractista i 
per això no s’ha inclòs al pressupost de coneixement de l’administració. 
 
 

 
Barcelona  juny de 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sgt. : Xavier Llopis Raja 
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PRESSUPOST  DE  CONTROL  DE  QUALITAT 



PLA DE CONTROL DE QUALITAT
Urbanització del Passatge Batlló

PRESSUPOST Data: 29/05/13 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PCQ

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

1 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 17)

12,66 10,000 126,60

TOTAL Capítol 01.02 126,60

Obra 01 Pressupost PCQ

Capítol 03 PAVIMENTACIO

1 J9H1455S U Presa, confecció de provetes segons la norma UNE-EN 12697-30 o
UNE-EN 12697-32, determinació del contingut de buits segons la
norma UNE-EN 12697-8, de la densitat aparent segons la norma
UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig indicat en l'annex B de la
UNE-EN 13108-20 i determinació del contingut de buits i de la densitat
de referència per la compactació (P - 37)

158,68 3,000 476,04

2 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE EN 12697-2 (P - 36)

36,04 3,000 108,12

3 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 35)

41,33 3,000 123,99

4 J9H1B400 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles
bituminoses en calent (P - 40)

15,83 4,000 63,32

5 J9H1520K U Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN
12697-6, i del gruix, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P -
38)

67,00 3,000 201,00

6 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 32)

15,53 4,000 62,12

7 J03DB20A U Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 11)

7,48 1,000 7,48

8 J030A10A U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 1)

157,75 1,000 157,75

9 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 3)

26,46 1,000 26,46

10 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE
103-104 o NLT 106 (P - 4)

33,50 1,000 33,50

11 J03D5205 U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-104 o NLT 106 (P - 5)

33,50 1,000 33,50

12 J03D6206 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la
norma NLT 113 (P - 6)

20,85 1,000 20,85

13 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 18)

115,91 1,000 115,91

14 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 10)

100,94 1,000 100,94

15 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 16)

10,66 1,000 10,66

16 J03DF30E U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE EN
1097-2 (P - 12)

70,64 1,000 70,64

17 J03DG30F U Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una
mostra de sòl granular, segons la norma NLT 358 (P - 13)

28,54 1,000 28,54

euros
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18 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 14)

35,72 1,000 35,72

19 J03DU010 U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl
segons la norma NLT 354 (P - 19)

37,09 1,000 37,09

20 J03DU020 U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la
norma NLT 172 (P - 20)

30,37 1,000 30,37

21 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 8)

59,84 1,000 59,84

22 J0565306 U Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la
norma NLT 142 (P - 29)

33,20 2,000 66,40

23 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 17)

12,66 5,000 63,30

24 J9H1K800 U Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre
capes bituminoses (P - 41)

66,64 2,000 133,28

25 J0566707 U Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur
càlcic) d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma
NLT 141 (P - 30)

47,76 2,000 95,52

26 J0564305 U Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la
norma NLT 140 (P - 28)

43,66 2,000 87,32

27 J0563304 U Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 138 (P - 27)

45,27 2,000 90,54

28 J055H102 U Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una
mostra de material bituminós, segons la norma NLT 124 (P - 26)

68,48 2,000 136,96

29 J055G30G U Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 139 (P - 25)

68,48 2,000 136,96

30 J055F30F U Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra
d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 194 (P - 24)

30,92 2,000 61,84

31 J0559138 U Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-126/84 (P -
23)

87,04 2,000 174,08

32 J0557206 U Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de
betum asfàltic, segons la norma UNE EN 12592 (P - 22)

88,44 2,000 176,88

33 J055230B U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma NLT 137 (P - 21)

33,86 2,000 67,72

34 J0567708 U Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment) d'una
mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma NLT 144 (P -
31)

65,07 2,000 130,14

35 J9V1310L U Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del cercle
de sorra d'un paviment, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 42)

24,68 1,000 24,68

36 J9H1650T U Determinació de la sensibilitat a l'aigua d'una mostra de mescla
bituminosa (resistència conservada a l'assaig de tracció indirecta
desprès d'immersió, realitzat a 15ºC) segons la norma UNE-EN
12697-12 (P - 39)

302,08 1,000 302,08

TOTAL Capítol 01.03 3.551,54

Obra 01 Pressupost PCQ

Capítol 04 XARXA CLAVEGUERAM

1 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 17)

12,66 5,000 63,30

2 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 16)

10,66 1,000 10,66

3 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 8)

59,84 1,000 59,84

euros
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4 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 18)

115,91 1,000 115,91

5 JDD43202 U Comprovació de resistència i deformació a càrregues horitzontals i
verticals de graons de pous, segons la norma UNE-EN 1917 (P - 44)

60,30 1,000 60,30

6 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 34)

36,25 3,000 108,75

7 J89X6602 U Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no
destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 33)

42,72 3,000 128,16

8 JDD42101 U Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i
cubrició, segons la norma EN 124 (P - 43)

572,38 1,000 572,38

TOTAL Capítol 01.04 1.119,30

Obra 01 Pressupost PCQ

Capítol 05 ENLLUMENAT PÚBLIC

1 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE
103-104 o NLT 106 (P - 4)

33,50 1,000 33,50

2 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 2)

26,46 1,000 26,46

3 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 7)

44,43 1,000 44,43

4 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 8)

59,84 1,000 59,84

5 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 9)

111,02 1,000 111,02

6 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 16)

10,66 1,000 10,66

7 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 14)

35,72 1,000 35,72

8 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 18)

115,91 1,000 115,91

9 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 15)

32,54 1,000 32,54

10 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 17)

12,66 10,000 126,60

TOTAL Capítol 01.05 596,68

Obra 01 Pressupost PCQ

Capítol 06 JARDINERIA

1 JR31S404 U Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures
pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua, anàlisi del PH
(en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de
fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia
de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut
en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes
químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III) (P - 45)

84,81 1,000 84,81

euros
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TOTAL Capítol 01.06 84,81

Obra 01 Pressupost PCQ

Capítol 07 XARXA DE REG

1 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 17)

12,66 5,000 63,30

2 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 18)

115,91 1,000 115,91

3 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 16)

10,66 1,000 10,66

4 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 8)

59,84 1,000 59,84

TOTAL Capítol 01.07 249,71

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1Data: 29/05/13

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.02  MOVIMENT DE TERRES 126,60
Capítol 01.03  PAVIMENTACIO 3.551,54
Capítol 01.04  XARXA CLAVEGUERAM 1.119,30
Capítol 01.05  ENLLUMENAT PÚBLIC 596,68
Capítol 01.06  JARDINERIA 84,81
Capítol 01.07  XARXA DE REG 249,71
Obra 01 Pressupost PCQ 5.728,64
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5.728,64
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost PCQ 5.728,64

5.728,64

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 5.728,64

Subtotal 5.728,64

21,00 % IVA SOBRE 5.728,64............................................................................................. 1.203,01

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 6.931,65

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SIS MIL NOU-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS )

dimecres, 29 de maig de 2013

   Xavier Llopis i Raja
Enginyer de Camins, Canals i Ports



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. ANNEX ESTUDI SEGURETAT 
 I SALUT 

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PASSATGE BATLLÓ 



ANNEX  17.  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
URBANITZACIÓ DEL PASSATGE BATLLÓ 

 

SEGURETAT I SALUT 
URBANITZACIÓ PASSATGE BATLLÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMÒRIA 



Estudi de Seguretat i Salut del Passatge Batlló 
  MEMÒRIA 
 
 

 
 Pàgina:  2 
 

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT ................................................... 4 
1.1. Identificació de les obres .......................................................................................... 4 
1.2. Objecte ...................................................................................................................... 4 
2. PROMOTOR - PROPIETARI ....................................................................................... 5 
3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT ................................................... 5 
4. DADES DEL PROJECTE ............................................................................................. 5 
4.1. Autor/s del projecte ................................................................................................... 5 
4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte ....................................... 5 
4.3. Tipologia de l'obra ..................................................................................................... 5 
4.4. Situació ..................................................................................................................... 6 
4.5. Comunicacions ......................................................................................................... 6 
4.6. Subministrament i Serveis ........................................................................................ 6 
4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació .. 6 
4.8. Pressupost d'execució material del projecte ............................................................. 6 
4.9. Termini d'execució .................................................................................................... 6 
4.10. Mà d'obra prevista .................................................................................................... 7 
4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra ........................................... 7 
4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra ................................................................ 7 
4.13. Maquinària prevista per a executar l'obra ................................................................. 8 
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS ............................................................................ 9 
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra ..................................................................... 9 
5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra ..................................................................... 11 
5.3. Instal·lació de sanejament ...................................................................................... 11 
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL ..................................... 11 
6.1. Serveis higiènics ..................................................................................................... 11 
6.2. Vestuaris ................................................................................................................. 12 
6.3. Menjador ................................................................................................................. 12 
7. ÀREES AUXILIARS .................................................................................................... 12 
7.1. Zones d'apilament. Magatzems .............................................................................. 12 
8. TRACTAMENT DE RESIDUS .................................................................................... 12 
9. CONDICIONS DE L'ENTORN .................................................................................... 13 
9.1. Serveis afectats ...................................................................................................... 13 
9.2. Característiques del terreny .................................................................................... 14 
9.3. Característiques de l'entorn .................................................................................... 14 
10. UNITATS CONSTRUCTIVES ................................................................................. 14 
11. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU ................................................. 15 
11.1. Procediments d'execució ........................................................................................ 15 
11.2. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució .................................... 17 
12. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU ................................................. 18 
13. MEDIAMBIENT LABORAL ..................................................................................... 18 
13.1. Il·luminació .............................................................................................................. 18 
13.2. Soroll ....................................................................................................................... 19 
13.3. Pols ......................................................................................................................... 20 
13.4. Ordre i neteja .......................................................................................................... 21 
13.5. Radiacions ionitzants .............................................................................................. 22 
14. MANIPULACIÓ DE MATERIALS ............................................................................ 23 
15. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) ................................... 25 
16. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) .............................................. 28 
17. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) ..................... 28 
18. RECURSOS PREVENTIUS .................................................................................... 29 
19. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT ....................................................................... 30 
20. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA ......................... 31 
20.1. Normes de Policia ................................................................................................... 32 
20.2. Àmbit d'ocupació de la via pública .......................................................................... 33 
20.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic .................................................... 34 



Estudi de Seguretat i Salut del Passatge Batlló 
  MEMÒRIA 
 
 

 
 Pàgina:  3 
 

20.4. Operacions que afecten l'àmbit públic .................................................................... 35 
20.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic ................................ 37 
20.6. Residus que afecten a l'àmbit públic ...................................................................... 38 
20.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic.................................... 38 
20.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública ....................................... 40 
21. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ ........................ 41 
21.1. Riscos de danys a tercers ....................................................................................... 41 
21.2. Mesures de protecció a tercers ............................................................................... 41 
22. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS ......................................................... 41 
23. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS ....................... 42 
24. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES ......................... 42 
25. Signatures ............................................................................................................... 55 



Estudi de Seguretat i Salut del Passatge Batlló 
  MEMÒRIA 
 
 

 
 Pàgina:  4 
 

  
MEMÒRIA 

 
 
  

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

  
1.1. Identificació de les obres 
 
El projecte de Nova Urbanització del Passatge Batlló comprès entre els carrers Provença i 
Rosselló, és troba situat al districte de l’Eixample a la ciutat de Barcelona. L’emplaçament 
del projecte és l’illa delimitada pels carrers de Provença, Villarroel, Rosselló i Comte 
d’Urgell, al districte de l’ Eixample, exactament a l’antiga esquerra de l’Eixample. 
 
El present projecte té com objecte la redefinició i millora de l’espai públic mitjançant una 
nova secció del vial del passatge Batlló. La nova secció contemplarà la calçada i les 
voreres a un mateix nivell formant una plataforma única. Aquesta redefinició del passatge 
el converteix en un carrer de prioritat invertida, on el vianant té prioritat respecte els 
vehicles. 
 
Els treballs comporten per una banda la urbanització, així com la definició de les xarxes de 
serveis. 
 
La superfície del sector de l’àmbit del projecte es de 1006m2 i longitud total de 124m. 
L'ample del passatge és variable, amb 7,62 m d'ample en el costat Provença i 7,80 en el 
costat Rosselló. L'ample de calçada és manté uniforme amb 2,20 m i rigoles en els dos 
laterals de 0,4 m. 

 
  

1.2. Objecte 
 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de 
la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les 
obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es 
desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el 
seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos 
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per 
garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que 
determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques 
per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos 
tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest 
centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva 
organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de 
Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits 
de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el 
present Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució 
de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de 
l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la 
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memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si 
n'és el cas. 
 
 
 

  
 

2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 

Promotor         : Ajuntament de Barcelonae 
Població              : Barcelona 
Representant           Joan Manuel Llopis i Malleu 
NIF                     
 : 

46113770N 

 
 

  
3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.S.S.   : Xavier Llopis i Raja 
Titulació/ns  : Enginyer de Camins Canals i Ports 
Població              : Barcelona 

 
 
 
 

4. DADES DEL PROJECTE 
 

  
4.1. Autor/s del projecte 
 

Autor del projecte :  Xavier Llopis i Raja 
Titulació/ns  :  Enginyer de Camins Canals i Ports 
Població              :  Barcelona 

 
  

4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 
 

Coordinador de S & S 
designat pel promotor 

 
Xavier Llopis i Raja 

Titulació/ns  : Enginyer de Camins Canals i Ports 
Població              : Barcelona 

 
  

4.3. Tipologia de l'obra 
 
El present projecte té com objecte la redefinició i millora de l’espai públic mitjançant una 
nova secció del vial del passatge Batlló. La nova secció contemplarà la calçada i les 
voreres a un mateix nivell formant una plataforma única. 
Aquesta redefinició del passatge el converteix en un carrer de prioritat invertida. 
Els treballs comporten per una banda la urbanització, així com la definició de les xarxes de 
serveis. 
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4.4. Situació 
 

Emplaçament      : Barcelona. Districte de l'Eixample 
Carrer,plaça  : Passatege Batlló. 
Codi Postal         
:      

08036 

Població              : Barcelona 
 

  
 
 

4.5. Comunicacions 
 

Metro                   L5 Línia Blava, Estació Hospital Clínic 
Bus                     14  31  37  54  58  59   63  64  66  67  68 
Bicing:                  89: Rosselló (Borrell - Urgell).   90: Rosselló (Passatge 

Batlló) 
Taxi:                  Parada en Rosselló amb Villarroel 

 
  

  
4.6. Subministrament i Serveis 
 

Aigua                  
 : 

AGBAR 

Gas           : GasNatural 
Electricitat              
: : 

Endesa 

Sanejament          
:     

CLABSA 

Telecomunicacions     
:   : 

Telefonica / Ono / Orange/ Altres serveis de comunicacions 

 
  

4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 
d'evacuació 

 
Hospital Clínic: C/ Villarroel Nº170, Tel. urgències sanitàries 066-Tel. 
Emergències 112 
Bombers: C/ Provença Nº182-Tel. 080 (provisionalment Parc Joan Miró – 
C/ Aragó) 
Guardia Urbana: Tel. 092 
Mossos d'Esquadra: Comissaria de l'Eixample, Plç. Espanya Nº1-Tel. 088 
                             Comissaria de Les Corts; Travessera de Les Corts Nº319-Tel. 
088 
                             Comissaria Estació de Sants-Tel. 088 
 

  
4.8. Pressupost d'execució material del projecte 
 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, 
exclosa la Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 
211.056,48€ (dos-cents onze mil cinquanta-sis euros amb quaranta-vuit centims). 

  
4.9. Termini d'execució 
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El termini de duració dels treballs d’execució de l’obra estimat en projecte és de 4 mesos. 
  

4.10. Mà d'obra prevista 
 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 9 persones. 

  
4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 
Encarregat 
Cap de colla 
Oficial 1a 
Oficial 1a ferrallista 
Oficial 1a electricista 
Oficial 1a muntador 
Oficial 1a d'obra pública 
Oficial 1a jardiner 
Ajudant ferrallista 
Ajudant electricista 
Ajudant muntador 
Ajudant jardiner 
Manobre 
Manobre especialista 
Peó ordinari  (a00p0400) 
Peó jardiner 

  
 

4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ 
ARBRES DE FULLA CADUCA I 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT 
ARMARIS DE POLIESTER 
BASTIMENTS I REIXES 
BOQUES DE REG 
CALÇS 
CIMENTS 
CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
CONDUCTORS DE COURE NUS 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS 
ELEMENTS AUXILIARS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
FAMÍLIA 070 
FILTRES 
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
FUSTA TRACTADA PER A PROTECCIONS 
GESTIÓ DE RESIDUS DE DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 
GRAVES 
LAMPADES LUMINÀRIA GRUP ÒPTIC LED 
LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL 
LLIGANTS HIDROCARBONATS 
LLUMENERES PER A VIALS PUBLICS 
MALLES ELECTROSOLDADES 
MAONS CERÀMICS 
MATERIALS AUXILIARS PER A ESCOSSELLS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
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MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES EN CALENT 
NEUTRES 
PANOTS 
PAPERERES TRABUCABLES 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE 
TENSIÓ BAIXA 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS 
ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 
PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL PER A GUALS 
PECES I LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR 
PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES 
PILONS METÀL.LICS 
PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 
PLAFONS 
PLANXES I PERFILS D'ACER 
PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA 
PROGRAMADORS 
SAULONS 
SENYALS 
SORRES 
TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
TOT-U 
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA 
TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS 
VÀLVULES D'ESFERA MANUALS AMB ROSCA 
VÀLVULES REDUCTORES DE PRESSIÓ AMB ROSCA 
 
  
4.13. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 
Compressor amb dos martells pneumàtics. 
Retroexcavadora amb martell trencador 
Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kw 
Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kw 
Retroexcavadora petita 
Retroexcavadora mitjana 
Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilon 
Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm 
d'amplària 
Fresadora de carrega automatica 
Motoanivelladora petita 
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 
Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 
Camió per a transport de 5 t 
Camió per a transport de 7 t 
Camió per a transport de 12 t 
Camió per a transport de 20 t 
Camió cisterna de 8 m3 
Camió grua de 5 t 
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Camió cistella de 10m d'alçaria com a màxim. 
Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 
Canon manteniment abocador i abocament de mixtes de la construcció. 
Camió cisterna per a reg asfàltic 
Formigonera de 165 l 
Formigonera de 250 l 
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 
Màquina tallajunts 
Escombradora autopropulsada 
Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manual 
Regle vibratori 
Vibrador d'agulla 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 
Tisores pneumàtiques 
 

  
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 

  
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha 
d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes 
procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a 
l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un 
instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els 
talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions 
adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, 
però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal 
d’una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu 
que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del 
projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 

 Connexió de servei 
 

- Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
- La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
- Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
- Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense 

pas de vehicles. 
 

 Quadre General 
 

- Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

- Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts 
en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

- Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
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independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran 
tots els conductors, inclòs el neutre). 

- Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 �). A l’inici de l’obra es realitzarà 
una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, 
tot seguit després de realitzats els fonaments. 

- Estarà protegida de la intempèrie. 
- És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
- Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 

485/97). 
 

 Conductors 
 

- Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la 
seva impressió sobre el mateix aïllament. 

- Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres 
allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 

- Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb 
regletes de connexió, retorciments i embetats. 

 
 Quadres secundaris 

 
- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de 

ser de doble aïllament. 
- Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
- Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
- · 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
- · 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
- · 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
- · 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
- · 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
- · 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
- · 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
- · 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
- · 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

 
 

 Connexions de corrent 
 

- Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 
d’equips de doble aïllament. 

- S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
- Es faran servir els següents colors: 
- · Connexió de 24 v    : Violeta. 
- · Connexió de 220 v    : Blau. 
- · Connexió de 380 v    : Vermell 
- No s’empraran connexions tipus „lladre“. 

 
 Maquinària elèctrica 

 
- Disposarà de connexió a terra. 
- Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 

aparells d’elevació fixos. 
- L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 

normalitzada. 
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-  
 Enllumenat provisional 

 
- El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
- Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
- Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més 

pròxim a la virolla. 
- Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne 

la inaccessibilitat a les persones. 
 

 Enllumenat portàtil 
 

- La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà 
de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes 
indirectes. 

- Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 
anticops i suport de sustentació. 

  
5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 
companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada 
general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta 
de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes 
Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en 
una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

  
5.3. Instal·lació de sanejament 
 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 
realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

 
 
 

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 
 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES 
DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit: 

  
6.1. Serveis higiènics 
 
 Lavabos 
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Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
 
 Cabines d’evacuació 
 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, 

per a cada 25 persones 
 
 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. 
  

6.2. Vestuaris 
 
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 

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

 
  

7. ÀREES AUXILIARS 
 

  
7.1. Zones d'apilament. Magatzems 
 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de 
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels 
treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, 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. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
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directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de 
residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, 
que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o 
l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el 
lloc on portarà els seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat. 

 
  

9. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 
Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o 
l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols 
per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins 
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al 
PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 
situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

  
9.1. Serveis afectats 
 
Al projecte es contempla un annex de serveis afectats. Aquest annex incorpora tota la 
informació facilitada per les diferents companyies, essent aquesta informació a títol 
orierntatiu. 
A la present actuació del passatge Batlló no es preveu afectar cap servei per les noves 
obres de urbanització, però en els diferents treballs d'enderrocs i excavacions caldrà 
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pendre les mesures oportunes per no danyar-los ni produïr accidents que pugin afectar al 
personal de l'obra o a tercers. 
 
Les companyies que tenen serveis son: 

  
     - Endesa. 
 - Ono 
 - Telefónica. 
 - Agbar. 
 - GasNatural 

 
Com serveis municipals existeixen xarxa d'enllumenat i clavegueram. 
 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la 
situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, 
d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no 
garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per 
mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la 
qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i 
descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per 
cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es 
consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

  
9.2. Característiques del terreny 
 
El terreny que ens trobem superficialment que pot arribar fins a capes de  més profunditat, 
està formant per llims argilosos amb graves, coronats per paviments de formigó.  
També trobem sorres i gravetes amb matriu llimosa. En general són materials entre 
granulars i cohesius, una mica humits.  
 
A més profunditat trobem llims argilosos i encara en estrats  més profunds argiles 
consolidades, llims argilosos i argiles sorrenques. 
 
En relació al nivell d’aigua, no se’n ha trobat en cap de les perforacions efectuades. 
 
Les carregues aplicades en l’obra d’Urbanització del Passatge Batlló seran molt menors en 
comparació a les tensions que resistirà el terreny. 

  
9.3. Característiques de l'entorn 
 
El projecte és toba comprès entre els carrers Provença i Rosselló, situats al districte de 
l’Eixample a la ciutat de Barcelona. 
L’emplaçament del projecte es l’illa delimitada pels carrers de Provença, Villarroel, 
Rosselló i Comte d’Urgell, al barri de l’ Eixample, exactament a l’antiga esquerra de 
l’Eixample. 
 
El districte de l’Eixample ocupa l’espai central de la ciutat de Barcelona, per la qual cosa 
limita amb bona part dels districtes: a l’est amb ciutat Vella; al nord amb Sant Martí; al sud 
amb les Corts i Sants-Montjuïc, i a l’oest amb Sarrià Sant Gervasi, Gràcia i Horta Guinardó. 
 
En l'entorn del passatge destaquen centres d'especial importancia com l’Hospital Clínic 
Provincial de Barcelona, l’Escola Tècnica d’Enginyeria Industrial i el Parc de Bombers de 
Barcelona. 

  
 

10. UNITATS CONSTRUCTIVES 



Estudi de Seguretat i Salut del Passatge Batlló 
  MEMÒRIA 
 
 

 
 Pàgina:  15 
 

 
ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
MOVIMENTS DE TERRES 

REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN 
TALUSSOS I REPOSICIÓ EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, 
BITUMINOSOS I REGS ) 
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS 
METÀL.LICS 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

EQUIPAMENTS 
MOBILIARI URBÀ 

JARDINERIA 
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

  
 

11. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 
31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ 
(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

  
11.1. Procediments d'execució 
 
Els principals treballs que es duran a terme en l'execució d'obres són:  
 
- Treballs previs: 
Un cop obtinguts tots els permisos d’obra i pactat amb la Comissió d’Obres i Circulació, es 
coordinarà amb la guàrdia urbana les restriccions necessàries, és procedirà al vallat d'obra 
i a la col·locació de la senyalització. 
 

 
- Enderrocs i Moviment de terres: 
Es retiraran tant el mobiliari existent com els elements d’enllumenat i seran traslladats als 
magatzems municipals. En aquest apartat es considera la retirada dels fanals 7 tipus 
columna i un en façana, de les dos papereres, de tres senyals de trànsit i de 35 pilones. 
Posteriorment s’enderrocaran els paviments de vorera i calçada així com les vorades i tots 
aquells elements que interfereixin en el nou traçat. 
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Un cop enderrocats els paviments existents, es duran a terme els treballs d’excavació 
necessaris per executar les noves caixes de paviment a les noves rasants projectades i per 
executar les rases destinades a la implantació de les noves xarxes de serveis. 
Un cop realitzada l’excavació pertinent en cada punt del passatge, es col·locarà una 
subbase de tot-u amb la corresponent compactació. 
Tanmateix s’enderrocaran i es reposaran tots els paviments afectats per les rases de les 
noves xarxes de serveis. 

 
 

- Xarxa de sanejament: 
El projecte contempla la construcció d’una nova xarxa de clavegueram. El passatge 
constarà de 9 embornals i 6 pous de regístre. Tots ells és connectaran  al col·lector tipus 
NT39A existent al passatge Batlló. 
Els pous és distribuiran al llarg de tot el passatge. Els embornals és col·locaran dos en cada 
encreuament amb els carrers Provença i Rosselló i els altres 5 distribuits en el passatge 
alineats en la línea de recollida d'aigües. 

 
 

- Enllumenat públic: 
L'enllumenat està format per 2 línies en el costat Llobregat, que dependran del quadre 
existent entre Còrsega i Villarroel. 
Aquesta nova xarxa serà de 7 fanals tipus eixample model Venus de 4,5m d'alçada. 

 
 

- Xarxa de reg 
S'instalaràn dos tipus de línies de reg en el costat Besòs, una formada per una xarxa de reg 
automatitzat i programat a base d'anells de degoteig en cada arbre i una altre línia auxiliar 
amb tres boques de reg.  

 
 

- Pavimentació 
Un cop realitzada l’excavació i l'execució de les diferents xarxes , és procedeix a la 
pavimentació del passatge.  Inicialment és pavimentarà en voreres i posteriorment 
s'aglomerarà la calçada. 
 
En les voreres del passatge es col·locara paviment de peces prefabricades de formigó tipus 
Torho de 60x40cm. 
Entre el tram de vorera i el de calça da anirà una rigola basàltica de 40x40cm. 
En els encreuaments amb el carrer Provença i Rosselló s'executarà panot de 20x20cm per 
adequar-ho a la pavimentació existent en aqusts carrers. També és col·locarà vorada 
granítica i els guals pertinents. 
Per diferenciar el passatge dels carrers continus i per complir la normativa d'accessibilitat, 
és col·locarà un encintat estriat horitzontal com a senyalització per a invidents de l'inici i el 
final del passatge. 
 
En la calçada del passatge i els entroncaments és pavimentarà amb aglomerat asfàltic 
F-10+D-12+S-20, sobre una capa de formigo HM-20. 
 

 
- Jardineria: 
Es preveu la plantació d’arbrat d’alineació a la vorera Besòs, a base de Tarongers  (ctitrus 
aurantium). Formaran un total de 21 arbres. 

 
 

- Senyalització: 
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La senyalització estarà integrada per la senyalització horitzontal i la vertical, en els extrems 
del passatge. És manté el sentit de circulació ascendent desde Provença cap a Rosselló. 

 
 
 

-Mobiliari urbà i acabats: 
Finalment és col·locaran les 53 pilones tipus Model Barcelona i les 2 papereres model 
Barcelona en les comfluències amb el carrer Provença i el carrer Rosselló. 

 
 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran 
de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
 
 

  
11.2. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels 
distints talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 
 

 LLISTA D’ACTIVITATS DURADA DE 
LES 
ACTIVITATS 

Relació d’unitats 
d’obra 

 2   Comprovació replanteig  2 días  
 3   INICI D'OBRA  1 día 2 
 4   Treballs previs  4 días  
 5   Vallat d'obra  1 día 4 
 7   Demolicions i Enderrocs  16 días 5 
 8   Rebaix caixa paviment i nivellació  9 días 7FC-3 días 
10  Xarxa embornals  15 días 8FC-2 días 
11  Pous clavegueram 9 días 8;10FC-5 días 
13  Canalitzacions, pous i fonaments 

enllumenat 
8 días 8FC+5 días 

14  Col·locació bàculs i quadre 
comandament  

3 días 13;22 

15  Cablejat i connexions  5 días 13;14 
17  Canalitzacions i tubs de reg 8 días 13 
18  Proves de reg 2 días 17 
19  Reblert rases de reg 6 días 18 
20  Anells degoteig  2 días 27;19 
22  Voreres i escosells  25 días 10;19FC-8 días 
23  Base calçada  10 días 22FC-5 días 
24  Aglomerat  1 día  
25  Remats entrons  5 días 24 
27  Plantació  4 días 23FC-3 días 
29  Senyalització vertical  2 días 23 
30  Senyalització horitzontal  1 día  
32  Mobiliari  7 días  

   
 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats 
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació 
previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
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El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 

 
  

12. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres 
reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions 
Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o 
aconsellada.  

 
  

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, 
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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 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 dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 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, 
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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 
 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 neumoconiosis. 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: 

 
                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 
 

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-se 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 
 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 
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 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 Regat previ 
Demolicions Regat 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: 

 
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 i plataformes de 

transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- 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 
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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. 

  
13.5. Radiacions ionitzants 
 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen 
aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest 
tipus de radiació, com són: 

 
 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, 

estructures i edificis. 
 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans 

dipòsits. 
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, 

sediments, moviment de granels, etcètera. 
 

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar 
un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un 
entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 

 
 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els 

aeroports; detecció de cartes bomba. 
 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, 

mitjançant radiacions ionizants. 
 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic 

amb raigs X amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui 
major de 70 Kilovolts. 

 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material 
radioactiu, en forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o 
diagnòstic amb tècniques ''in vivo''. 

 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material 
radioactiu. 

 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
 Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, 

sigui mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció 

de fonts o equips generadors de radiacions ionitzants. 
 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de 

plàstic i fulles de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans 
dipòsits. 

 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres 
isòtops, com l’argó-40 o el fòsfor-32. 

 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
 

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent 
el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de 
Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica 
contractada a l’efecte. 
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La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus 
dels teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues 
classes fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per 
exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot 
tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme 
en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per 
exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de 
les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a 
detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint 
la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és 
inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que 
s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que 
també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en 
general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden 
consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre 
que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la 
roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que 
absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 

 
 

  
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 posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura 
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vertical fixa. 
 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. 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  

 
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament 

proporcional a l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 
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. 

4art.-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. 

 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

 
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: 

 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
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3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- 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. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot 
Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, 
Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de 
fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que 
s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els 
treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes 
a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva 
operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en 
les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la 
seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 

 
  

Codi U
A 

Descripció 

HX11X0
03 

u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per 
a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres 
treballs en alçada 

HX11X0
04 

u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de 
caigudes a diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel 
forat interior 

HX11X0
07 

u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb 
sistema de seguretat integrat 

HX11X0 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat 
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08 integrat 
HX11X0
09 

u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, 
cabrestants, amb doble cable de seguretat amb dispositiu 
d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges amb 
sistema de seguretat integrat 

HX11X0
10 

u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris 

HX11X0
12 

u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de 
seguretat integrat amb protector de disc inferior fixe, superior 
abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, 
regle guia longitudinal i transversal 

HX11X0
13 

u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 

HX11X0
14 

u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 

HX11X0
15 

u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra 
caigudes a diferent nivell 

HX11X0
16 

u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 

HX11X0
18 

u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 

HX11X0
19 

m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

HX11X0
21 

u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 
de 3 mm de gruix 

HX11X0
22 

u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 

HX11X0
23 

u Protector de mans per a cisellar 

HX11X0
24 

u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 

HX11X0
31 

u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 

HX11X0
32 

u Suport de repòs per al disc radial portàtil 

HX11X0
33 

u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega 
inferior 

HX11X0
34 

u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 

HX11X0
35 

u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de 
poliamida d'alta tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior 
de la rasa 

HX11X0
36 

u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i 
estampidors interiors hidràulics o roscats 

HX11X0
41 

u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de 
prefabricats 

HX11X0 u Estrebat de pou circular amb tensor 
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45 
HX11X0
46 

u Estrebat de pou rectangular amb tensor 

HX11X0
47 

u Apuntalament de talús inestable amb panells 

HX11X0
48 

u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de 
l'obra amb sistema de protecció integrat 

HX11X0
49 

u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 

HX11X0
50 

u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 

HX11X0
53 

u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en 
façanes amb trapa practicable per al pas del cable de la grua 
amb sistema de seguretat integrat 

HX11X0
54 

u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode 
connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, 
quadres elèctrics, conductors de protecció 

HX11X0
55 

u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 
d'intensitat nominal 

HX11X0
57 

m
2 

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a 
l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a 
proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a 
màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X0
58 

u Senyal acústica de marxa enrera 

HX11X0
59 

m
2 

Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de 
càrrega de caixa de camió 

HX11X0
60 

m Cable d'acer de guiat de material suspès 

HX11X0
61 

u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del 
formigó 

HX11X0
64 

u Cinturó portaeines 

HX11X0
66 

u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 

HX11X0
67 

u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 

HX11X0
70 

u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per 
a una càrrega màxima de 1200 kg 

HX11X0
71 

u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de 
distribució d'1x1 m i de 3 mm de gruix 

HX11X0
75 

u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa 
tensió 

HX11X0
77 

u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 

HX11X0
78 

u Luxímetre portàtil 

HX11X0
79 

u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 

HX11X0
82 

u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 
alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca 
de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X0
83 

u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i 
alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca 
de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 
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HX11X0
88 

m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb 
boques de descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el 
desmuntatge inclòs 

HX11X0
89 

u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el 
desmuntatge inclòs 

HX11XG
05 

u Comporta basculant per a subministrament de material, 
d'estructura tubular acoblat a la barana 

HX11XG
10 

u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 

HX11XG
11 

u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 

HX11XG
12 

u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m 
d'alçària i 3,5 m de llargària 

HX11XG
13 

u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, 
amb 3 perches telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i 
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i 
piqueta de connexió a terra 

  
 

16. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, 
de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia 
(MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de 
qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, 
personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 
d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix 
la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a 
assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb 
un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 
Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i 
relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als 
instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció 
Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

 
  

17. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla 
portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades 
del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat 
inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
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 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció 
signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre 
els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives 
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del 
tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, 
de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n 
produeixi, raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la 
data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb 
RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
  
 
 
18. RECURSOS PREVENTIUS 
 
 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres 
de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència 
dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

 
e) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el 

desenvolupament del procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions 
diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin 
precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La 
presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, 
durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es 
defineixen en el real decret 1627/97. 
 

f) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es 
considerin perillosos o amb riscos especials. 

 
 

g) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a 
les condicions de treball detectades. 

 
 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos 
especials, definits a l’annex II del RD 1627/97:  
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1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o 

caiguda d’altura, per les particulars característiques de l’activitat 
desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels 
treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa 
específica obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments 

de terra subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
 
 
 
 

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de 
recurs preventiu: 

  
MOVIMENTS DE TERRES 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )
CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 

TUBS MUNTATS SOTERRATS 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
  
 
 

19. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior 
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial 
Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, 
entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és 
objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible 
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci 
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat 
això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti 
conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si 
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després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al 
col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no 
garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol 
tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 
d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència 
previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

 
 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 

prohibicions o obligacions. 
 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació 

d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 

instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres 

perilloses. 
 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant 
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

 
11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se 

conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà 
de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar 
senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta 
senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència 
suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la 
percepció de les senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la 
vista. 

15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 
haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 
d’advertència. 

 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els 
riscos que no s’hagin pogut eliminar. 

 
 

  
20. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 

 
En relació als accessos a l'obra en trobem dos, un pel tram Provença i l'altre per Rosselló. 
 
L'ample dels accessos al passatge són variables, amb 7,62 m d'ample entre façana en el 
costat Provença i 7,80 en el costat Rosselló. 
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En tot moment és prioritzarà que l'afectació a la vorera i a la via pública sigui la mínima 
possible, sempre prenent totes les mesures de seguretats pertinents. 
 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, 
les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que 
comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents 
fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per 
a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la 
instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà 
amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els 
àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es 
definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les 
fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a 
l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements 
de protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 
  
20.1. Normes de Policia 
 

 Control d’accessos 
 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei 
de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i 
sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) 
i de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de 
l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús 
comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que 
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 

 
 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
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emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 
garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra 
i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions 
d’ús comú o particular. 

  
20.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 

 Ocupació del tancament de l’obra 
 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols 
per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a 
pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia 
de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una 
franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre 
i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, 
la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un 
pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors 
a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada 
per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un 
metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a 
vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que 
calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de 
vianants. 

 
 Situació de casetes i contenidors. 

 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

 
 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles 

d’obra, se situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els 
següents criteris: 
 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i 

quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 

(1,40 m) per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada 
sense envair cap carril de circulació. 

 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona 
d’aparcament de la calçada procurant no envair cap carril de 
circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de 
vianants a la vorera. 

 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
 Canvis de la Zona Ocupada 
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Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i 
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

 
  

20.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 

 Tanques 
 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 
solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 

 
Tipus de tanques Las tanques normalitzades seran de tipus RIVISA de 

malla d'acer galvanitzat de 2,0 m d'alçada i peus de 
formigó. Aquestes tanques serviran de suport per les 
lones de senyalització de les obres; d'acord amb la 
normativa de comunicació de l'Ajuntament de Barcelona.

 
Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el 
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes les 
obres que facin. 

 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en operacions 
de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o 
similars. 

 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb 
cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa 
tipus tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), 
o elements tradicionals de delimitacions provisionals de 
zones de risc. 

 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements 
reflectants en tot el seu perímetre. 

 
Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 

eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original. 

 
 
 Accés a l’obra 
 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 

 
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada 
parcial del tancament. 
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20.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir 
les operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a 
fi d’evitar accidents. 

 

Aparcament Dintre de l'àmbit de l'obra, donada l'amplada del 
passatege, no es permetrà l'aparcament de vehicles; 
autoritzant-se provisionalment per la càrrega i 
descàrrega. 

 
Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a 
la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan 
existeixi zona d’aparcament a la calçada. 

 

Camions en 
espera 

Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament 
de l’obra per acollir els camions en espera, caldrà 
preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de 
l’obra. 

 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 

 

 
 Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament 
de l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més 
proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, 
s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 
 
 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i 

quaranta centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona 
d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és 
suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar 
prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 
delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que 
correspongui. 

 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el 
vehicle, formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del 
tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra 
prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 

 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar 
abocaments sobre la calçada. 

 
 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
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Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades 
(cotes superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins 
els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes 
amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les 
canonades o cintes d’elevació i transport de material es 
col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra. 

 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha 
de dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 

 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais 
adequats, les terres es carregaran directament sobre 
camions per a la seva evacuació immediata. 

 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit 
del tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en 
el punt més proper a la tanca, deixant un pas per als 
vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 
d’amplada com a mínim. 

 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del 
contenidor. 

 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de 
retirat elcontenidor. 
 

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.
 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de 
portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi 
d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a un 
abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports 
dels contenidors. 

 
 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i 
proteccions previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la 
caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció 
vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas 
de vianants o vehicles. 
 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la 

construcció a realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de 
la caiguda de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 
2,80 m d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a 
l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una 
marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, 
del pla de la bastida. 

 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, 
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des de l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que 
eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols. 

 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, 

pel risc de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de 
protecció entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, 
perimetrals a totes les façanes. 

 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del 

braç i les mesures que es prendran en el cas de superar els límits del 
solar o del tancament de l’obra. 

  
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar 
aquests límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les 
mesures indicades per a càrregues i descàrregues. 
 

  
20.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 

 Neteja 
 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra 
i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions 
productores de pols o deixalles. 

 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a 
la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de 
l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual 
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

 
 Sorolls. Horari de treball 
 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més 
enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de 
ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament 
podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

 
 Pols 
 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
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20.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei 
de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun 
dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

  
20.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 

 Senyalització i protecció 
 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials 
de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

 
 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà 

inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i 

quaranta centímetres (1,40 m). 
 
 Elements de protecció 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es 
protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes 
resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada 
mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i 
entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada 
de la passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres 
(0,15 m). 

 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions 
mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (015 
m). 

 
Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les 

rases, es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de 
resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. 

 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 
tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el 
sentit de la marxa. 

 
  
 Enllumenat i abalisament lluminós 
 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
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S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 
200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

 
 Abalisament i defensa 
 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri 
d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  

h) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al 
tancament de l’obra. 

i) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles 
contigus a passos provisionals per a vianants. 

j) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o 
per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de 
carrils. 

k) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, 
per salvar l’obstacle de les obres. 

l) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos 
provisionals o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la 
que hi havia abans de les obres. 

 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en 
vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc 
del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes 
rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 

 
 
 Paviments provisionals 

 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les 
peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat 
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana 
fixa de protecció. 

 
 
 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 
compliran les següents condicions mínimes: 

 
 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
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 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre 
inscriure un cercle d’1,5 m de diàmetre. 

 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 

2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del 

gravat de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor 
Modificat). 

 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) 
i un pendent màxim del 12%. 

 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 
col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 
senyalització. 
 
 Així mateix, s'haurà de complir la normativa relacionada a l'ordre ministerial 
de Ministeri de la Vivenda  Orden VIV/561/2010  de data 1 de febrer de 2010 i publicada 
al BOE el 11 de març de 2010. 

 
 Manteniment 
 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat 
durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 

 
 Retirada de senyalització i abalisament 
 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

 
  

20.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 

 Arbres i jardins 
 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la 
via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal 
responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin 
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El 
contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures 
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, 
sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 
s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 

 Parades d’autobús, quioscos, bústies 
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En l'execució de la present actuació, no queden afectats directament cap parada de bus, 
quioscos o busties, de totes formes en la implantació de les casestes d'obra i aplecs de 
materials caldrà revisar que no s'interfereixen aquests elements ni la seva accessibilitat. 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu 
emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis 
corresponents per tal de coordinar les operacions. 

 
  

21. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 

  
21.1. 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 a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 
 Ensupegaments 

  
21.2. 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: 

 
16. 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. 
17. 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. 

18. 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 trànsic que avisin 
als vehicles de la situació de perill. 

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

20. Protecció de petits desnivells amb planxes metàl·liques o taulers de fusta. 
 

  
22. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra 
són: 

 
 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Accidents per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
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 Enfosament de càrregues. 
 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al 
seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures 
mínimes: 

 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 
 
 

  
23. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 
Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 
RD.1627/97 

 
  
 

24. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
G01 ENDERROCS 
G01.G0
1 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

RNDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, 
PAVIMENTS I ELEMENTS A POCA FONDARIA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 

TRANSPORTATS 
2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. 

TALL PER RADIAL 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació:   
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
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 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 
4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 

manteniment de l'obra 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 26 /27 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G0
1 

REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS 
I REPOSICIÓ EN DESMUNT 

EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS 
ESTABLES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

ACCÉS ALS TALLS 
 

 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 

BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  
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P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 12 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

 
  

G02.G0
3 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB 
O SENSE ENTIBACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O 
ENSORRAMENT 

2 3 4 

 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 
COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 

 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

SOTERRADES 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 

les proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
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I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de 

l'estructura 
3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

G02.G0
4 

REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 

FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE 
L'OBRA O NO) AMB MITJANS MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O 
ENSORRAMENT 

1 2 2 

 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS 

HIDRÀULICS 
ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 

 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
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I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 
les proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

G02.G0
5 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS 
DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O 
A ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 

ACCÉS AL TALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

2 2 3 

 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 
CAMIONS SOBRECÀRREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I 

ITINERARIS OBRA 
ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
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I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 
les proteccions 

2 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de 

materials 
11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

 
G08 PAVIMENTS 
G08.G0
1 

PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, 
BITUMINOSOS I REGS ) 

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

1 2 2 

 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, 

QUITRANS... 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
 

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
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I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 
4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar 
un procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

G08.G0
2 

PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

2 1 2 

 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 
MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 

RETIRADA DE RUNA 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
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I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 
suspeses 

4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos 
originals 

4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar 
un procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

 
  

 
G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G0
1 

COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS 
METÀL.LICS EN VIES DE CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

 
  

 
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G0
2 

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, 
DRENATGES I DESGUASSOS, DE MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
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 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O 

ENSORRAMENT 
2 3 4 

 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 
INESTABILITAT DEL TALÚS 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

2 2 3 

 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 

les proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 
4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos 

originals 
4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar 
un procediment de treball específic 

4 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 
I0000045 Formació 11 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de 

materials 
11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

 
  

 
G12 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
G12.G0
2 

TUBS MUNTATS SOTERRATS 

TUBS MUNTATS SOTERRATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS  
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(DIPÒSITS, VÀLVULES,ETC.) 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 

TRANSPORTATS 
1 3 3 

 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 
EN MANTENIMENT DE MATERIAL 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 

correcte posterior 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 
4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos 

originals 
4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar 
un procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de 

materials 
11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
 
  

 
G13 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
G13.G0
1 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS 
DE LÍNIES, CONNEXIÓ A XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT 
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D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROVES D'INSTAL·LACIONS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

 
G14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
G14.G0
1 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, 
CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A XARXA, PROVES I POSTA EN 
FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROVES D'INSTAL·LACIONS 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /25 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i 

manteniment de la instal.lació 
1 

I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 25 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
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I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

 
G17 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
G17.G0
1 

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no 

lliscants 
2 

 
  

 
G19 EQUIPAMENTS 
G19.G0
1 

MOBILIARI URBÀ 

COL.LOCACIÓ DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC. 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: EN ÀREA DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 

TRANSPORTATS 
1 2 2 

 Situació: MANIPULACIÓ 
MANTENIMENT 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 
4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos 

originals 
4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar 
un procediment de treball específic 

4 

 
  

 
G20 JARDINERIA 
G20.G0
1 

MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ 
D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

1 3 3 

 Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I 
MATERIALS 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ZONAS DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE 

TALUSSOS O INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE 
TREBALL 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no 

lliscants 
2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
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I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 
4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos 

originals 
4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar 
un procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 
I0000045 Formació 9 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

 
 
  

25. Signatures 
 

 
 
 

 
                          Barcelona, juny de 2013 

 
 
 
                    Xavier Llopis i Raja 
            Enginyer De Camins Canals i Ports 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 29/05/13

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,30000H Oficial 1aA0121000

 €23,30000h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €20,68000H Ajudant ferrallistaA0134000

 €19,47000H ManobreA0140000

 €20,15000H Manobre especialistaA0150000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 29/05/13

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €46,97000H Camió grua de 5 tC1503500

 €1,77000H Formigonera de 165 lC1705600
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 29/05/13

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,25000M3 AiguaB0111000

 €18,37000t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €16,62000t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20
mm, per a formigons

B0331Q10

 €103,30000t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €1,09000kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200

 €0,65000kg Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400
N/mm2

B0B27000

 €5,93000u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

B1411111

 €5,99000u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168

B1421110

 €5,07000u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

B1423230

 €6,92000u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb
muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors
circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

B1424340

 €0,23000u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

B1431101

 €18,67000u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

B1432012

 €14,94000u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

B1433115

 €13,27000u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149

B1446004

 €12,10000u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136

B1447005

 €6,71000u 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

B1459630

 €21,20000u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

B145K153

 €13,98000u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableB1474600
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 29/05/13

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €31,42000u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de
pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella,
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector,
element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i
UNE EN 364

B147K602

 €23,64000u Faixa de protecció dorslumbarB147N000

 €19,74000u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

B1481242

 €18,02000u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

B1481442

 €6,40000u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE-EN 340

B1482320

 €12,76000u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

B1483344

 €8,00000u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

B1485800

 €9,21000m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a
tanca metàl.lica

B64M2201

 €14,95000u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca
metàl.lica

B64Z2A00

 €11,84000u Senyal manual per a senyalistaBBB2A001

 €6,16000u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m

BBBAA005

 €3,01000u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 10 cm, per ésser vista fins 3 m

BBBAA007

 €6,16000u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m

BBBAB115

 €13,31000u 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

BBBAD004

 €9,07000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

BBBAD015
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 29/05/13

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,24000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 10 cm, per ésser vist fins 3 m

BBBAD017

 €8,04000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau,
de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29
cm, per ésser vist fins 12 m

BBBAD025

 €5,52000u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric

BBBAE001

 €9,77000u 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

BBBAF004

 €9,89000u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per
a 2 usos

BBC12302

 €0,16000m Cinta d'abalisamentBBC19000

 €0,08000m Garlanda d'abalisament reflectoraBBC1D000

 €70,00000u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregableBBC1HGK0

 €12,00000u Llumenera amb làmpada fixa de color ambreBBC1JF00

 €13,03000m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària,
per a 4 usos

BBC1KJ04

 €20,00000u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2
usos

BBL11102

 €55,00000u Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2
usos

BBL12702

 €5,38000u Suport metàl.lic de balisa lluminosa per a tub i barreraBBLZC000

 €6,70000m Amortització de barrera de seguretat New Jersey
prefabricada de formigó (20 usos)

BBM2BBA0

 €171,16000mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

BQU1A50A

 €160,24000mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

BQU1H53A

 €53,41000u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

BQU22303

 €46,86000u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usosBQU25500
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 29/05/13

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €76,15000u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones per a 4 usos

BQU25700

 €47,38000u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usosBQU27500

 €91,75000u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària
i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4
usos

BQU27900

 €109,20000u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosBQU2AF02

 €52,40000u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2
usos

BQU2D102

 €87,00000u Forn microones, per a 2 usosBQU2E002

 €52,91000u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitatBQU2GF00

 €114,00000u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

BQUA1100

 €113,32000u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

BQUA2100

 €75,54000u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

BQUA3100

 €0,92000u Penja-robes per a dutxaBQZ1P000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 29/05/13

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €82,03515m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D060P021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,16500/R 20,150001,100A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 22,16500 22,16500
Maquinària:

1,06200/R 1,770000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 1,06200 1,06200
Materials:

0,225001,250000,180B0111000 =xAiguaM3
11,9405018,370000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst
25,7610016,620001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20

mm, per a formigons
t

20,66000103,300000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 58,58650 58,58650
Altres:

% 0,2216522,165001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,22165 0,22165

COST DIRECTE 82,03515

82,03515COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,91550kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 400 S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

D0B27100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11650/R 23,300000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,10340/R 20,680000,005A0134000 =xAjudant ferrallistaH

Subtotal... 0,21990 0,21990
Materials:

0,010901,090000,010B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,682500,650001,050B0B27000 =xAcer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400

N/mm2
kg

Subtotal... 0,69340 0,69340
Altres:

% 0,002200,220001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00220 0,00220

COST DIRECTE 0,91550
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,91550COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9Data: 29/05/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,82u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

H1411111 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,930005,930001,000B1411111 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

u

Subtotal... 5,93000 5,93000

COST DIRECTE 5,93000
0,8895015,00%DESPESES INDIRECTES
6,81950COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,89u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168

H1421110 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,990005,990001,000B1421110 =xUlleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168

u

Subtotal... 5,99000 5,99000

COST DIRECTE 5,99000
0,8985015,00%DESPESES INDIRECTES
6,88850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,83u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

H1423230 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,070005,070001,000B1423230 =xUlleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

u

Subtotal... 5,07000 5,07000

COST DIRECTE 5,07000
0,7605015,00%DESPESES INDIRECTES
5,83050COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7,96u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb
muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors
circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

H1424340 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,920006,920001,000B1424340 =xUlleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb
muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors
circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

u

Subtotal... 6,92000 6,92000

COST DIRECTE 6,92000
1,0380015,00%DESPESES INDIRECTES
7,95800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,26u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

H1431101 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,230000,230001,000B1431101 =xProtector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

u

Subtotal... 0,23000 0,23000

COST DIRECTE 0,23000
0,0345015,00%DESPESES INDIRECTES
0,26450COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,47u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

H1432012 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

18,6700018,670001,000B1432012 =xProtector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

u

Subtotal... 18,67000 18,67000

COST DIRECTE 18,67000
2,8005015,00%DESPESES INDIRECTES

21,47050COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €17,18u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

H1433115 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

14,9400014,940001,000B1433115 =xProtector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

u

Subtotal... 14,94000 14,94000

COST DIRECTE 14,94000
2,2410015,00%DESPESES INDIRECTES

17,18100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,26u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149

H1446004 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

13,2700013,270001,000B1446004 =xSemimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149

u

Subtotal... 13,27000 13,27000

COST DIRECTE 13,27000
1,9905015,00%DESPESES INDIRECTES

15,26050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,92u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136

H1447005 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

12,1000012,100001,000B1447005 =xMàscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136

u

Subtotal... 12,10000 12,10000

COST DIRECTE 12,10000
1,8150015,00%DESPESES INDIRECTES

13,91500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,72u 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

H1459630 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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6,710006,710001,000B1459630 =xParella 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

u

Subtotal... 6,71000 6,71000

COST DIRECTE 6,71000
1,0065015,00%DESPESES INDIRECTES
7,71650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,38u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

H145K153 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

21,2000021,200001,000B145K153 =xParella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

u

Subtotal... 21,20000 21,20000

COST DIRECTE 21,20000
3,1800015,00%DESPESES INDIRECTES

24,38000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,08u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableH1474600 Rend.: 1,000P- 12
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
13,9800013,980001,000B1474600 =xCinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableu

Subtotal... 13,98000 13,98000

COST DIRECTE 13,98000
2,0970015,00%DESPESES INDIRECTES

16,07700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,13u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de
pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella,
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector,
element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i
UNE EN 364

H147K602 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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31,4200031,420001,000B147K602 =xSistema de subjecció en posició de treball i prevenció de

pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella,
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector,
element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i
UNE EN 364

u

Subtotal... 31,42000 31,42000

COST DIRECTE 31,42000
4,7130015,00%DESPESES INDIRECTES

36,13300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,19u Faixa de protecció dorslumbarH147N000 Rend.: 1,000P- 14
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
23,6400023,640001,000B147N000 =xFaixa de protecció dorslumbaru

Subtotal... 23,64000 23,64000

COST DIRECTE 23,64000
3,5460015,00%DESPESES INDIRECTES

27,18600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,70u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

H1481242 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

19,7400019,740001,000B1481242 =xGranota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 19,74000 19,74000

COST DIRECTE 19,74000
2,9610015,00%DESPESES INDIRECTES

22,70100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,72u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

H1481442 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

18,0200018,020001,000B1481442 =xGranota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

u
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Subtotal... 18,02000 18,02000

COST DIRECTE 18,02000
2,7030015,00%DESPESES INDIRECTES

20,72300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,36u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE-EN 340

H1482320 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,400006,400001,000B1482320 =xCamisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 6,40000 6,40000

COST DIRECTE 6,40000
0,9600015,00%DESPESES INDIRECTES
7,36000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,67u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

H1483344 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

12,7600012,760001,000B1483344 =xPantalons de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 12,76000 12,76000

COST DIRECTE 12,76000
1,9140015,00%DESPESES INDIRECTES

14,67400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,20u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

H1485800 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

8,000008,000001,000B1485800 =xArmilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

u

Subtotal... 8,00000 8,00000



Estudi de Seguretat i Salut passatge Batlló

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15Data: 29/05/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 8,00000
1,2000015,00%DESPESES INDIRECTES
9,20000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,68h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions

H15Z1001 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,30000/R 23,300001,000A0121000 =xOficial 1aH
19,47000/R 19,470001,000A0140000 =xManobreH

Subtotal... 42,77000 42,77000
Altres:

% 0,4277042,770001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,42770 0,42770

COST DIRECTE 43,19770
6,4796615,00%DESPESES INDIRECTES

49,67736COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,61h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de
l'obra

H16F1004 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,47000/R 19,470001,000A0140000 =xManobreH

Subtotal... 19,47000 19,47000
Altres:

% 0,1947019,470001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,19470 0,19470

COST DIRECTE 19,66470
2,9497115,00%DESPESES INDIRECTES

22,61441COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,80u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i SalutH16F1005 Rend.: 1,000P- 22
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
23,30000/R 23,300001,000A0121000 =xOficial 1aH

Subtotal... 23,30000 23,30000
Altres:

%0,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
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Subtotal...

COST DIRECTE 23,30000
3,4950015,00%DESPESES INDIRECTES

26,79500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,75m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat,
pals de tub d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus
de formigó i amb el desmuntatge inclòs

H6452131 Rend.: 2,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,91250/R 23,300000,250A0121000 =xOficial 1aH
2,43375/R 19,470000,250A0140000 =xManobreH

Subtotal... 5,34625 5,34625
Materials:

18,420009,210002,000B64M2201 =xPlanxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a
tanca metàl.lica

m2

5,0830014,950000,340B64Z2A00 =xPal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca
metàl.lica

u

1,2305382,035150,015D060P021 =xFormigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 24,73353 24,73353
Altres:

% 0,133665,346402,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,13366 0,13366

COST DIRECTE 30,21344
4,5320215,00%DESPESES INDIRECTES

34,74546COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,37m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus
New Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge

HB2C1000 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,32000/R 23,300000,400A0121000 =xOficial 1aH
15,57600/R 19,470000,800A0140000 =xManobreH

Subtotal... 24,89600 24,89600
Maquinària:

18,78800/R 46,970000,400C1503500 =xCamió grua de 5 tH

Subtotal... 18,78800 18,78800
Materials:

6,700006,700001,000BBM2BBA0 =xAmortització de barrera de seguretat New Jersey
prefabricada de formigó (20 usos)

m
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Subtotal... 6,70000 6,70000

Altres:
% 0,3734424,896001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,37344 0,37344

COST DIRECTE 50,75744
7,6136215,00%DESPESES INDIRECTES

58,37106COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,61u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat,
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBB11111 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,47000/R 19,470001,000A0140000 =xManobreH

Subtotal... 19,47000 19,47000
Materials:

20,0000020,000001,000BBL11102 =xPlaca triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2
usos

u

Subtotal... 20,00000 20,00000
Altres:

% 0,1947019,470001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,19470 0,19470

COST DIRECTE 39,66470
5,9497115,00%DESPESES INDIRECTES

45,61440COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €85,86u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre,
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBB11261 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,47000/R 19,470001,000A0140000 =xManobreH

Subtotal... 19,47000 19,47000
Materials:

55,0000055,000001,000BBL12702 =xPlaca circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2
usos

u

Subtotal... 55,00000 55,00000
Altres:

% 0,1947019,470001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,19470 0,19470
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COST DIRECTE 74,66470
11,1997115,00%DESPESES INDIRECTES
85,86441COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,62u Senyal manual per a senyalistaHBB20005 Rend.: 1,000P- 27
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
11,8400011,840001,000BBB2A001 =xSenyal manual per a senyalistau

Subtotal... 11,84000 11,84000

COST DIRECTE 11,84000
1,7760015,00%DESPESES INDIRECTES

13,61600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,13u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAA005 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,47000/R 19,470001,000A0140000 =xManobreH

Subtotal... 19,47000 19,47000
Materials:

6,160006,160001,000BBBAA005 =xSenyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m

u

9,070009,070001,000BBBAD015 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

u

Subtotal... 15,23000 15,23000
Altres:

% 0,1947019,470001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,19470 0,19470

COST DIRECTE 34,89470
5,2342115,00%DESPESES INDIRECTES

40,12890COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €33,25u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAA007 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,47000/R 19,470001,000A0140000 =xManobreH

Subtotal... 19,47000 19,47000
Materials:

3,010003,010001,000BBBAA007 =xSenyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 10 cm, per ésser vista fins 3 m

u

6,240006,240001,000BBBAD017 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 10 cm, per ésser vist fins 3 m

u

Subtotal... 9,25000 9,25000
Altres:

% 0,1947019,470001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,19470 0,19470

COST DIRECTE 28,91470
4,3372115,00%DESPESES INDIRECTES

33,25190COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,94u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAB115 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,47000/R 19,470001,000A0140000 =xManobreH

Subtotal... 19,47000 19,47000
Materials:

6,160006,160001,000BBBAB115 =xSenyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m

u

8,040008,040001,000BBBAD025 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau,
de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29
cm, per ésser vist fins 12 m

u

Subtotal... 14,20000 14,20000
Altres:

% 0,1947019,470001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,19470 0,19470
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COST DIRECTE 33,86470
5,0797115,00%DESPESES INDIRECTES

38,94440COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,35u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric, adherit

HBBAE001 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,520005,520001,000BBBAE001 =xRètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric

u

Subtotal... 5,52000 5,52000

COST DIRECTE 5,52000
0,8280015,00%DESPESES INDIRECTES
6,34800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,16u 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

HBBAF004 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,47000/R 19,470001,000A0140000 =xManobreH

Subtotal... 19,47000 19,47000
Materials:

13,3100013,310001,000BBBAD004 =xCartell 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

u

9,770009,770001,000BBBAF004 =xSenyal 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

u

Subtotal... 23,08000 23,08000
Altres:

% 0,1947019,470001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,19470 0,19470

COST DIRECTE 42,74470
6,4117115,00%DESPESES INDIRECTES

49,15641COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €11,83u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaHBC12300 Rend.: 1,000P- 33
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
0,38940/R 19,470000,020A0140000 =xManobreH

Subtotal... 0,38940 0,38940
Materials:

9,890009,890001,000BBC12302 =xCon d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per
a 2 usos

u

Subtotal... 9,89000 9,89000
Altres:

% 0,003890,389001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00389 0,00389

COST DIRECTE 10,28329
1,5424915,00%DESPESES INDIRECTES

11,82578COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,78m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

HBC19081 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,26555/R 19,470000,065A0140000 =xManobreH

Subtotal... 1,26555 1,26555
Materials:

0,160000,160001,000BBC19000 =xCinta d'abalisamentm
0,109860,915500,120D0B27100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a

taller B 400 S, de límit elàstic >= 400 N/mm2
kg

Subtotal... 0,26986 0,26986
Altres:

% 0,012661,266001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,01266 0,01266

COST DIRECTE 1,54807
0,2322115,00%DESPESES INDIRECTES
1,78028COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,93m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

HBC1D081 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,33640/R 19,470000,120A0140000 =xManobreH

Subtotal... 2,33640 2,33640
Materials:
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0,080000,080001,000BBC1D000 =xGarlanda d'abalisament reflectoram
0,109860,915500,120D0B27100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a

taller B 400 S, de límit elàstic >= 400 N/mm2
kg

Subtotal... 0,18986 0,18986
Altres:

% 0,023362,336001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,02336 0,02336

COST DIRECTE 2,54962
0,3824415,00%DESPESES INDIRECTES
2,93206COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €89,40u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable
i amb el desmuntatge inclòs

HBC1HGK1 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,33640/R 19,470000,120A0140000 =xManobreH

Subtotal... 2,33640 2,33640
Materials:

70,0000070,000001,000BBC1HGK0 =xBalisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregableu
5,380005,380001,000BBLZC000 =xSuport metàl.lic de balisa lluminosa per a tub i barrerau

Subtotal... 75,38000 75,38000
Altres:

% 0,023362,336001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,02336 0,02336

COST DIRECTE 77,73976
11,6609615,00%DESPESES INDIRECTES
89,40072COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,93u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el
desmuntatge inclòs

HBC1JF01 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,97350/R 19,470000,050A0140000 =xManobreH

Subtotal... 0,97350 0,97350
Materials:

12,0000012,000001,000BBC1JF00 =xLlumenera amb làmpada fixa de color ambreu

Subtotal... 12,00000 12,00000
Altres:

% 0,009740,974001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00974 0,00974
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COST DIRECTE 12,98324
1,9474915,00%DESPESES INDIRECTES

14,93073COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,35m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i
amb el desmuntatge inclòs

HBC1KJ00 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,16820/R 19,470000,060A0140000 =xManobreH

Subtotal... 1,16820 1,16820
Materials:

5,2120013,030000,400BBC1KJ04 =xTanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària,
per a 4 usos

m

Subtotal... 5,21200 5,21200
Altres:

% 0,011681,168001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,01168 0,01168

COST DIRECTE 6,39188
0,9587815,00%DESPESES INDIRECTES
7,35066COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €183,31mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1521A Rend.: 1,000P- 39

 €196,83mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1A50A Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

171,16000171,160001,000BQU1A50A =xLloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

mes

Subtotal... 171,16000 171,16000
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COST DIRECTE 171,16000
25,6740015,00%DESPESES INDIRECTES

196,83400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €184,28mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1H53A Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

160,24000160,240001,000BQU1H53A =xLloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

mes

Subtotal... 160,24000 160,24000

COST DIRECTE 160,24000
24,0360015,00%DESPESES INDIRECTES

184,27600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €67,16u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU22301 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,86750/R 19,470000,250A0140000 =xManobreH

Subtotal... 4,86750 4,86750
Materials:

53,4100053,410001,000BQU22303 =xArmari metàl.lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

u

Subtotal... 53,41000 53,41000
Altres:

% 0,121694,867602,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,12169 0,12169

COST DIRECTE 58,39919
8,7598815,00%DESPESES INDIRECTES

67,15907COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €16,91u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

HQU25201 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,92050/R 19,470000,150A0140000 =xManobreH

Subtotal... 2,92050 2,92050
Materials:

11,7150046,860000,250BQU25500 =xBanc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usosu

Subtotal... 11,71500 11,71500
Altres:

% 0,073012,920402,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,07301 0,07301

COST DIRECTE 14,70851
2,2062815,00%DESPESES INDIRECTES

16,91479COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,34u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

HQU25701 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,92050/R 19,470000,150A0140000 =xManobreH

Subtotal... 2,92050 2,92050
Materials:

19,0375076,150000,250BQU25700 =xBanc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones per a 4 usos

u

Subtotal... 19,03750 19,03750
Altres:

% 0,073012,920402,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,07301 0,07301

COST DIRECTE 22,03101
3,3046515,00%DESPESES INDIRECTES

25,33566COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,65u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs

HQU27502 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,81450/R 19,470000,350A0140000 =xManobreH

Subtotal... 6,81450 6,81450
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Materials:

11,8450047,380000,250BQU27500 =xTaula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usosu

Subtotal... 11,84500 11,84500
Altres:

% 0,170366,814402,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,17036 0,17036

COST DIRECTE 18,82986
2,8244815,00%DESPESES INDIRECTES

21,65434COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,41u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària
i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs

HQU27902 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,81450/R 19,470000,350A0140000 =xManobreH

Subtotal... 6,81450 6,81450
Materials:

22,9375091,750000,250BQU27900 =xTaula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària
i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4
usos

u

Subtotal... 22,93750 22,93750
Altres:

% 0,170366,814402,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,17036 0,17036

COST DIRECTE 29,92236
4,4883515,00%DESPESES INDIRECTES

34,41071COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €133,61u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs

HQU2AF02 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,81450/R 19,470000,350A0140000 =xManobreH

Subtotal... 6,81450 6,81450
Materials:

109,20000109,200001,000BQU2AF02 =xNevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosu

Subtotal... 109,20000 109,20000
Altres:

% 0,170366,814402,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,17036 0,17036
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COST DIRECTE 116,18486
17,4277315,00%DESPESES INDIRECTES

133,61259COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,70u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs

HQU2D102 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,92050/R 19,470000,150A0140000 =xManobreH

Subtotal... 2,92050 2,92050
Materials:

52,4000052,400001,000BQU2D102 =xPlanxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2
usos

u

Subtotal... 52,40000 52,40000
Altres:

% 0,073012,920402,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,07301 0,07301

COST DIRECTE 55,39351
8,3090315,00%DESPESES INDIRECTES

63,70254COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €101,24u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

HQU2E001 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,00750/R 20,150000,050A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 1,00750 1,00750
Materials:

87,0000087,000001,000BQU2E002 =xForn microones, per a 2 usosu

Subtotal... 87,00000 87,00000
Altres:

% 0,025191,007602,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,02519 0,02519

COST DIRECTE 88,03269
13,2049015,00%DESPESES INDIRECTES

101,23759COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €63,14u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2GF01 Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,94700/R 19,470000,100A0140000 =xManobreH

Subtotal... 1,94700 1,94700
Materials:

52,9100052,910001,000BQU2GF00 =xRecipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitatu

Subtotal... 52,91000 52,91000
Altres:

% 0,048681,947202,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,04868 0,04868

COST DIRECTE 54,90568
8,2358515,00%DESPESES INDIRECTES

63,14153COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,21u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

HQU2P001 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,97350/R 19,470000,050A0140000 =xManobreH

Subtotal... 0,97350 0,97350
Materials:

0,920000,920001,000BQZ1P000 =xPenja-robes per a dutxau

Subtotal... 0,92000 0,92000
Altres:

% 0,024340,973602,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,02434 0,02434

COST DIRECTE 1,91784
0,2876815,00%DESPESES INDIRECTES
2,20552COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €131,10u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

HQUA1100 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

114,00000114,000001,000BQUA1100 =xFarmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

u

Subtotal... 114,00000 114,00000
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COST DIRECTE 114,00000
17,1000015,00%DESPESES INDIRECTES

131,10000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €130,32u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

HQUA2100 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

113,32000113,320001,000BQUA2100 =xFarmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

u

Subtotal... 113,32000 113,32000

COST DIRECTE 113,32000
16,9980015,00%DESPESES INDIRECTES

130,31800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €86,87u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

HQUA3100 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

75,5400075,540001,000BQUA3100 =xMaterial sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

u

Subtotal... 75,54000 75,54000

COST DIRECTE 75,54000
11,3310015,00%DESPESES INDIRECTES
86,87100COST EXECUCIÓ MATERIAL
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 

  
1.1. Identificació de les obres 
 
El projecte de Nova Urbanització del Passatge Batlló comprès entre els carrers Provença i 
Rosselló, és troba situat al districte de l’Eixample a la ciutat de Barcelona. L’emplaçament 
del projecte és l’illa delimitada pels carrers de Provença, Villarroel, Rosselló i Comte 
d’Urgell, al districte de l’ Eixample, exactament a l’antiga esquerra de l’Eixample. 
 
El present projecte té com objecte la redefinició i millora de l’espai públic mitjançant una 
nova secció del vial del passatge Batlló. La nova secció contemplarà la calçada i les 
voreres a un mateix nivell formant una plataforma única. Aquesta redefinició del passatge el 
converteix en un carrer de prioritat invertida, on el vianant té prioritat respecte els vehicles. 
 
A la memòria d'aquest estudi es troba més datallat les dades més significatives de l'obra. 

  
  

1.2. Objecte 
 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 
d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de 
l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars 
d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), 
Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les 
tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de 
qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació 
no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es derivin 
d’entendre com a normes d’aplicació: 

 
a) Tots aquells continguts al: 

 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat 
pel Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior 
de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció 
General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació 
d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de 
Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes 
Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i 
posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

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

 
  

1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 
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CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució 
d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del 
mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització 
de l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 

 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que 

hagin d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; 
identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a 
l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels 
riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  
anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions 
tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant 
la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 

 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes 

legals i reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques 
pròpies de l'obra que es tracti, així com les prescripcions que 
s'hauran  de complir en relació amb les característiques, l'ús i la 
conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips 
preventius. 

 
 
 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor 

definició i comprensió de les mesures preventives definides a la 
Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques 
necessàries.  

 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball 

que hagin estat definits o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i 

execució de l'Estudi de Seguretat i Salut. 
  
 

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el 
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades 
als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, 
en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 
són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 
l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la 
certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, 
com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus 
propis mitjans. 
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Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 
Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació 
de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als documents 
informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir 
la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents 
informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals 
del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. 
En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques 
Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor 
de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i 
Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

  
 

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, 
estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva 
(Art. 15 a la L. 31/1995) : 

 
1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció 

dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball 
i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva 
i de reduir-ne els efectes a la salut.  

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la 

tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions 
socials i la influència dels factors ambientals al treball. 

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 
individual. 

9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
  

2.1. Promotor 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, 
impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí 
mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase 

de Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 
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11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 
Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació 
prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de 
Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 

 
12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte 

intervingui en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 

13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del 
Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les 
obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de 
les mateixes. 

 
14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 

Promotor de les seves responsabilitats. 
 

15. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives 
llicències i autoritzacions administratives. 

 
16. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en 

compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament 
justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, 
equivalents. 

  
 

2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que 
compti amb titulació acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de 
concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del 
Projecte: 
 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en 
l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del 
projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

 
 

17. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el 
Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en 
matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  

finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es 
desenvolupin simultània o successivament. 

e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o 
fases de treball. 

18. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal 
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per integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i 
elaboració del projecte d'obra.  

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i 
salut o estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar 
al seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles 
treballs posteriors (manteniment). 

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer 
redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i 
Salut d'Obra: 
 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en 
tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos 
treballadors autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 

31/1995) : 
 

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb 
el fi de planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de 
desenvolupar simultània o successivament. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests 
treballs o fases de treball.  

 
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi 

ha dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera 
coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 
15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) 
durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què 
es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en 

compte les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o 
zones de desplaçament o circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans 
auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic 
de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a 
fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels 
treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i 
dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o 
substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps 

efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 

treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o 

activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
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3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si 
s’escau, les modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció 
Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de 
Coordinador. 

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de 
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels 
mètodes de treball. 

6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les 
persones autoritzades.  

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció 
de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin 
a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a 
màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest 
prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

 
 

2.3. Projectista 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, 
de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut 

en fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que 
puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució 
de les obres.  

8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions 
parcials. 

 
  

2.4. Director d'Obra 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, 
urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència 
constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb 
l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a 
més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva 
realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del 
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Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
d’Obra, nomenat pel Promotor. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 
9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 

l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels 

productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves 
precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions 
ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i 
disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 

11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre 
d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació 
del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat 
i Salut Integrada previstes en el mateix. 

12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 
conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la 
marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre 
que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la 
redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

13. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant 
prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de 
l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, 
amb els visats que siguin preceptius. 

15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i 
de Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de 
Seguretat. 

16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els 
desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran 
pel Coordinador al Llibre d’incidències 

17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la 
Memòria de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, 
amb els visats que foren perceptius. 

  
 

2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 

Definició de Contractista: 
 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i 
Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes 
amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

 
Definició de Subcontractista: 
 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el 
contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o 
instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del 
Contractista, pel que es regeix la seva execució. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
 

18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius 
de l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació 
aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de 
Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives 
de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses en el 
Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, 
professional i econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions 
exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en 
condicions de Seguretat i Salut.  

20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del 
Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  
titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les 
característiques i complexitat de l’obra. 

21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho 
requereixi. 

22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions 
de l’obra dins dels límits establerts en el Contracte. 

23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de 
Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els 
suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla 
de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del 
Coordinador de Seguretat. 

24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei 

de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les 
tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de 

Seguretat i Salut (PSS). 
l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint 

en compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la 
coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 
171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en 
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors 
autònoms sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a 
la seguretat i salut a l'obra. 

n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de 
la Direcció Facultativa. 

27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució 
correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  
(PSS) en relació amb les obligacions que corresponen directament a ells o, 
si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 

28. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de 
les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures 
previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de 
prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

30. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
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Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a 
realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat 
preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves 
obligacions en matèria d’informació i formació respecte als treballadors 
que hagin de prestar servei a l’obra. 

31.    El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes 
que concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de 
coordinació. 

32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del 
Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al 
Subcontractistes. 

33. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs 
mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament 
segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les 
persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

34. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del 
Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la 
Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el 
càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, 
Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a 
peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat 
General, ostentaran successivament la prelació de representació del 
Contractista a l'obra. 

35. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de 
l'execució de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom 
figurarà al Llibre d'Incidències. 

36. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap 
d'Obra i/o Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures 
preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal 
vigent. 

37. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de 
Seguretat i Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de 
seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de facilitar 
les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i 
capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de 
protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de 
Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, 
condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la 
caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat 
dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, 
enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, 
encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre 
d'execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, 
aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, 
distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies 
subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i 
d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del 
sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 

38. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una 
cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat 
General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, 
haurà d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que 
s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a 
l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el 
Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del 
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Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 
39. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha 

reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, 
afectació de serveis, característiques del terreny, mides de seguretats 
necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes 
circumstàncies. 

40. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança 
necessària per a  cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per 
motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis 
directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com 
per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu 
càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms 
que intervinguin a l'obra. 

41. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els 
desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, 
s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i 
Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, 
Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els 
representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista 
i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot 
allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos 
al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

42. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat 
dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors 
Autònoms.  

43. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del 
recinte de l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de 
policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i 
curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb 
destinació als visitants de les oficines d'obra. 

44. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla 
d'Emergència per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, 
etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als 
medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

45. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús 
d'explosius sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa. 

46. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es 
realitzarà per operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, 
del títol d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que 
correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a 
càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol 
d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic 
que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la 
seva feina, en aquesta obra en concret. 

47. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de 
gruista segons l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" 
aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu 
defecte certificat de formació emés per entitat reconeguda; tot ell per 
garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui 
garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.  

48. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua 
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mòbil es troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions 
del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues 
mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de 
l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 

 
  

2.6. Treballadors Autònoms 
 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i 
directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que 
assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el 
compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
49. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la 

Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les 
tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

50.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex 
IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

51. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

52. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació 
d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació 
coordinada que s'hagi establert. 

53.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, 
de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 

54. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 
773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part dels 
treballadors. 

55. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria 
de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

56. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS): 
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de 

respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, 
dels equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a disposició 
dels seus treballadors. 

p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a 
l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i 
respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes 
de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de 
prevenir i l'entorn del treball. 

  
 

2.7. Treballadors 
 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que 
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, 
amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el 
compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i 
especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
57. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i 

Salut. 
58. El deure d'indicar els perills potencials. 
59. Té responsabilitat dels actes personals. 
60. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, 

en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS). 

61. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

62. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
63. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 

integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
64. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i 

Confort, previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i 
dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra. 
 

  
 
 
 
 

 
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 

  
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho 
indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en 
matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 

 
65. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
66. Bases del Concurs. 
67. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 

Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
68. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
69. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de 

Seguretat i Salut. 
70. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control 

Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant 
l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 

71. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
72. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
73. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut 

del Contractista per l’obra en qüestió. 
74. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 

Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel 
Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la 
seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
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Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui 
desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els 
assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb 
temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del 
Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol 
responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament 
inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les 
mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos 
i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 
indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i 
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa 
qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, 
tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 

  
 

3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat 
pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura 
preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del 
Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin 
estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com 
ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de 
Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 
 

  
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, 
abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest 
E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA 
D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE 
RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per 
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols 
següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 
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Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 
 

- Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 
- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
- Gas. 
- Oleoductes. 
- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 
 

 
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 
 

- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, 

estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, 

frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, 

cabrestants, maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, 
bomba d’extracció de fluids. 

- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones 
d’aparcament. Senyalització de circulació. 
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- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
 
Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 
 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals 
de façanes: 

- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels 
fronts de façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins 
l’acabament de tancaments i coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de 
seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, 
prèvia justificació en l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, 
prèvia justificació en l’ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, 
prèvia justificació en l‘ESS. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals 
d’escales: 

- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit 
de travessers d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de 
travessers d’escales. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits 
horitzontals de patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 

- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en 
el cèrcol perimetral (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de 

seguretat sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos 

d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 
 

 Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
 Escales provisionals. 
 Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
 Abalisament i senyalització de zones de pas. 
 Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de 

terrenys. 
 Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les 

guindoles. 
 Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en 
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perímetres exteriors amb risc de caigudes d’altura. 
 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i 
manteniment posterior de l’obra executada (*). 
 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments 

verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a 

introducció i evacuació d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en 

cobertes no transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de 

Protecció Col·lectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, 

xemeneies, finestrals i patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 
 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

 
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

 
Altres. 
 

  
3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE 
D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi 
Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 
-27.1.1998). 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors 
Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) 
de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li 
les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de 
Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat 
Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 

 
 

  
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 

Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a 
escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte 
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exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les 
seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que 
tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del 
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per 
referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o 
enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap 
modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants 
legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant 
en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel 
que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en 
què incorri o assumeixi el Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi 
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o 
provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit 
i reconeguda per les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a 
qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en 
relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa 
reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

 
  

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 
normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, 
que pugui ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra 
les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al 
seu Pla.  

  
4.1. Textos generals 
 

 Convenis col·lectius. 

 “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la 
construcción. OM  20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. 
Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 
1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 1966)”. 
Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero 
de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 
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 “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de 
agosto de 1970 (BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols 
VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo 
de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de 
julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 
28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 

 “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo 
de 1971 (BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada 
parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 
31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril 
de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 
(BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, 
“R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de 
junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

 “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de 
agosto de 1978)”. Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre 
(BOE 1 de diciembre de 1981)”.  

 “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  
2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 
2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de 
noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de 
septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

 “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de 
libro de incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio 
un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 
1986)“. 

 “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  
16 de diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

 “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de 
junio de 1986 sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad 
(número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre 
de 1990)”. 

 “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 
10 de noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de 
junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 

 “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el 
reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 
1995)”. 

 “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales 
de trabajo (BOE de 26 de septiembre de 1995)”. 

 “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de 
enero (BOE 31 de enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de 
abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio 
de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 
1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
R.D.  486/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i 
modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 
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 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 
manual de cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, 
para los trabajadores. R.D.  487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de 
abril de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  
7 de agosto de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de 
los trabajadores en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de 
septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
R.D.  1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. 
Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 
604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 
(BOE 25 de agosto de 2007)”. 

 Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre 
d'Incidències en les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998). 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de 
las empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  
24 de febrero de 1999)”. 

 “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 
6 de noviembre de 1999)”. 

 “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 
374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 

 “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus 
instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE 
APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 
de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de 
octubre de 2004)”. 

 “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de 
julio de 2001)”. 

 “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

 “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de 
los productos (BOE 10 de enero de 2004)”. 

 Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995 de prevención de laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales (BOE  31 de enero de 2004).  

 Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de 
delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i 
salut, i es regula el dipòsit  de les comunicacions de designació de 
delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de 
seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 
d’octubre de 2004). 

 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el 
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R.D. 1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por parte de los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales 
en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la 
clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas”. 

 “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las 
operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en 
territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”. 

 “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  

 “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de 
seguridad en los túneles de carreteras del Estado”. 

 “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”.  

 “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres (BOE 23 de marzo de 2007)”.  

 “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector 
de la Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)”. 

 Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses 
Acreditades de Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el 
sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
de 08 de maig de 2008). 

 “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el 
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 
363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(Reglamento REACH)”. 

 L'ordre ministerial de Ministerio de la Vivenda Orden VIV/561/2010 de data 
1 de febrer de 2010 i publicada al BOE el 11 de març de 2010. 

  
  

4.2. Condicions ambientals 
 

 Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per 
amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 
1985). 

 Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de 
l’ambient laboral i vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant 
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(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 1987). 

 “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción 
de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 
6 de febrero de 1991)”. 

 “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per 
“Orden de 25 de marzo de 1998”. 

 “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat 
per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real 
Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

 “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan 
las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de 
uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 
524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

 “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18  de junio de 
2003). 

 “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 
noviembre de2003)”. Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE 
de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de 
octubre 2007)”. 

 “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición 
al ruido durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre 
la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.  

 “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE de 23 de 
octubre de 2007)”. 

 “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera (BOE de 16 de noviembre de 2007)”. 

  
 

4.3. Incendis 
 

 Ordenances municipals. 

 “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) 
(BOE de 14 de diciembre de 1993)”. Complementat per “Orden de 16 de 
abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 
(BOE de 5 de agosto de 1999)”. 

 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
10 de març de 1995) i desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

 “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real 
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Decreto 312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de 
los productos de construcción y de los elementos constructivos en función 
de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 
37 de 12 de febrero”. 

 
  

4.4. Instal·lacions elèctriques 
 

 “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de 
noviembre (BOE 27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 
1969”. Es deroga amb efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 
223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 

 “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica 
NTE-IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 
12 de agosto de 1978)”. 

 Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat 
sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions 
a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
30 de novembre de 1988). 

 “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 
28 de noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 
(BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per 
a la protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 12 de juny de 2001). 

 “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para 
la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 

 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del 
subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

 “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto 
(BOE de 18 de septiembre de 2002)”. 

 “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo, por la que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al 
Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto”. 

 “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 
(BOE de 19 de marzo de 2008)”.  

 “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico 
de baja tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e 
ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de obras”. 

 
  

4.5. Equips i maquinària 
 

 “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones 
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que deben reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las 
normas para la aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 9 de 
agosto de 1974)”. 

 “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de 
Aparatos Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada 
per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es 
deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

 “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE 
de 29 de mayo de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de 
marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”. 

 “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 
2291/1985 de 8 de noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat 
parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 

 “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las 
Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de 
manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

 “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros 
sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real 
Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 
29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de 
octubre de 2008)”. 

 “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin 
cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

 “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 
de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 

 “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. 
Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 
2004)”. 

 “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de septiembre de 
1997)”. Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de 
octubre de 2008)”. 

 “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de 
Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de 
ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”. 

 “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, y se modifica el Real 
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decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos 
de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 

 “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de 
seguridad en las máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones 
en materia de normalización y homologación de productos industriales 
(BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 

 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales 
en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección 
de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados 
o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 
5 de noviembre de 2005)”. 

 Instruccions Tècniques Complementaries: 

“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de 
incendio'' Orden de 31 de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  
Modificació: “Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 
1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, 
“Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i 
“Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 

“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre 
de 1987 (BOE 6 de octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre 
de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”. “Autorización de instalación de 
ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de septiembre de 1998 
(BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de 
ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE 
de 23 de abril de 1997)”. 

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 
27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de 
mayo de 1989 (BOE 9 de junio de 1989)”. 

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 
referentes a grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo 
de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de 
protección utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, 
mantenimiento, revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras 
móviles de personal (PEMP)”. 

 
  

4.6. Equips de protecció individual 
 

 “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de 
diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 
159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución 
de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la 
“Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, 
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“Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, 
“Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, 
“Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i 
“Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 
2001)”. 

 “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real 
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 
los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) 
modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 
1997)”. 

 “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual”.  

 “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación 
de las referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección 
respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de 
conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de 
protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 

 Normes Tècniques Reglamentàries. 
 

  
4.7. Senyalització 
 

 “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud 
en el trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, 
defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 
(BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

 Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del 
MOPU”. 

 
  

4.8. Diversos 
 

 “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas 
Instrucciones técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y 
X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE 
de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 
(BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 
de agosto de 1994)”. 

 “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los 
explosivos, productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 
1986)”. 

 “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per 
“Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 2005)” i “Orden 
INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. 
Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 
de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 
2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden 
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PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”. 

 “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos 
modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se dan 
instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de 
diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 
de noviembre de 2002)”. 

 “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 
6 de octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura previa o reanudacion de actividades en los 
centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 
14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 
29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”. 

 “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el 
cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad 
Social y se establecen criterios para su notificación y registro (BOE de 19 
de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 
de enero de 2007)”. 

 “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo 
General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 

 Convenis col·lectius. 

 L'ordre ministerial de Ministerio de la Vivenda Orden VIV/561/2010 de data 
1 de febrer de 2010 i publicada al BOE el 11 de març de 2010. 

 

 
  

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 

  
5.1. Criteris d'aplicació 
 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de 
Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 
quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com 
a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es 
calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil 
previsió. 

 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista 
en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre 
que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en 
l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar 
incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el 
pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució 
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris 
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tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es 
l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva 
(MAUP). 

 
  

5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar 
inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, 
es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades 
en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent 
contracte d’obra.  

  
 

5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i 
Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim 
un any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus 
del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que 
determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. 
Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de 
les Administracions Públiques. 

 
  

5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de 
Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants 
components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal 
propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats 
conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 

  
 
 

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 

  
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
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El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta 
obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents 
Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 

 
 
 
 Tècniques analítiques de seguretat 
 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de 
riscos i la recerca de les causes. 

 
Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 
 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
 Investigació Tècnica d'Accidents. 

 
 Tècniques operatives de seguretat. 
 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 
d'aquestes corregir el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre 
els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat 
i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 

 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 
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6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats 
amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà 
d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de 
complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la 
Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, 
l'enunciat dels més importants: 

 
75. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 

Preventiva.  
76. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista 

Principal 
77. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a 

l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la 
Prevenció. 

78. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
79. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
80. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
81. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents 

en matèria de Seguretat i Salut 
 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel 
cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la 
seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de 
les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, 
dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento 
de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del 
Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que 
tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel 
correcte compliment de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 
empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de 
Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les 
proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a 
aquestes funcions. 

  
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina 

del Treball 
 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de 
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vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola 
d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa 
vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama 
així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini 
de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions 
psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del 
Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació 
al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o 
assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 

 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap 
d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de 
Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més 
adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs 
a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al 
Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la 
missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació 
de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància 
de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial 
de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les 
Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim 
mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del 
seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 

  
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix 
criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors 
de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
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S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis 
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

 
  
 

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 
EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

 
  

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

 
 Definició 
 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu 
cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de 
forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, 
tractament, desplaçament i accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 

 
 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a 

funcionar solidàriament. 
 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que 

es comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una 
màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui 
una peça de recanvi o una ferramenta. 

 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, 
aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de 
Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 
 Característiques 
 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, 
esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 
manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra 
instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions 
Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris 
per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin 
d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en 
lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

 
 Nom del fabricant. 
 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
 Tipus i número de fabricació. 
 Potència en Kw. 
 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat 

acreditada, si procedeix. 
  
 

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels 
Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
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 Elecció d’un Equip 
 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns 
criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de 
Treball. 

 
 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 

 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 

 
 
 Emmagatzematge i manteniment 
 
 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i 

esment, fixats pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de 
manteniment preventiu’‘. 

 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, 
ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del 
fabricant. 

 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures 
compreses entre 15 i 25ºC. 

 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips 
estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció de 
conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per 
l’usuari. 

 
 

7.3. Normativa aplicable 
 

 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, 
transposicions i dates d’entrada en vigor 

 
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 
 
 Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de 

les legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, 
de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 
20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 
(D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. 
L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text 
mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. 
d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 
8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins 
l’1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
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Excepcions: 
 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins 

l’1/1/96. 
 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb 

període transitori fins l’1/1/97. 
 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la 

Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb 
període transitori fins l’1/1/97. 

 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 
 
Altres Directives. 
 
 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a 
utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 
26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), 
modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General 
de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple 
(D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 
90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 
15/10/91), modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. 
de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins 
l’1/1/97. 

 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica 
(D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 
93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 
92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 
9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), 
modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) 
i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins 
l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor 
de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 

 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 
196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 
5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 
27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins 
l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i 
sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives 
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(D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa 
a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a 
pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions 
al progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre determinació de l’emissió sonora de màquines i materials 
utilitzats en les obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); 
Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 
31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 
12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 
 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions 

mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el 
treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada 
per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, 
de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 
2 i 3 de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 

 
 
 
 Normativa d’aplicació restringida 
 
 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents 

disposicions en matèria de normalització i homologació de productes 
industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual 
s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament 
de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o 
sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i 
Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 
9/6/89). 

 Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors 
per a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 
(B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 
20/4/1981) 

  
 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció 

Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 
17/7/03). 

 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat 
i refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament 
d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades 
usades (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents 
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disposicions en matèria de normalització i homologació de productes 
industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i 
B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. 
BOE de 21 de juny de 2001. 

 
  
 
 
 

8. Signatures 
 

 
 
 
 
 
                              Barcelona, juny de 2013 

 
 
 
                       Xavier Llopis i Raja 
                Enginyer De Camins Canals i Ports 
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Estudi de Seguretat i Salut passatge Batlló

AMIDAMENTS Data: 29/05/13 Pàg.: 1

OBRA 01  SS_XA_BATLLO
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

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

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

6 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

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

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

8 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

9 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136

Euro
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AMIDAMENTS Data: 29/05/13 Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

13 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340

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

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

16 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

17 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

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

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

18 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

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

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

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

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

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

OBRA 01  SS_XA_BATLLO
CAPÍTOL 03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m
sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

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

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

2 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge

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

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

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

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

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

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

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

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en
color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

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

1 3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

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

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

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

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

1 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

13 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

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

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 50,000

14 HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge inclòs

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

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

15 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

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

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

16 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

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

1 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

OBRA 01  SS_XA_BATLLO
CAPÍTOL 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

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

1 1/2 HORA AL FINAL DIA 0,500 4,000 22,000 44,000 C#*D#*E#*F#
2 DIVENDRES 1,000 4,000 5,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
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elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

7 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

8 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

18 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

Euro



Estudi de Seguretat i Salut passatge Batlló

AMIDAMENTS Data: 29/05/13 Pàg.: 7

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01  SS_XA_BATLLO
CAPÍTOL 05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 12,000
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€6,82uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

P- 1

(SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

€6,89uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 2

(SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

€5,83uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

P- 3

(CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

€7,96uH1424340 Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 4

(SET EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

€0,26uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 5
(ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

€21,47uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

P- 6

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

€17,18uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

P- 7

(DISSET EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

€15,26uH1446004 Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149P- 8
(QUINZE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

€13,92uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 9
(TRETZE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

€7,72uH1459630 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

(SET EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

€24,38uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

P- 11

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

€16,08uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 12
(SETZE EUROS AMB VUIT CENTIMS)

€36,13uH147K602 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda
de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament
del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE
EN 364

P- 13

(TRENTA-SIS EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

€27,19uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 14
(VINT-I-SET EUROS AMB DINOU CENTIMS)

€22,70uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

P- 15

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

€20,72uH1481442 Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

P- 16

(VINT EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)



Estudi de Seguretat i Salut passatge Batlló

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 29/05/13

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€7,36uH1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, homologada segons UNE-EN 340

P- 17

(SET EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

€14,67uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

P- 18

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

€9,20uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN
471

P- 19

(NOU EUROS AMB VINT CENTIMS)

€49,68hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 20
(QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

€22,61hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 21
(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

€26,80uH16F1005 Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i SalutP- 22
(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

€34,75mH6452131 Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col.locats
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

P- 23

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

€58,37mHB2C1000 Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, muntatge i
desmuntatge

P- 24

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

€45,61uHBB11111 Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 25

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

€85,86uHBB11261 Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 26

(VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

€13,62uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 27
(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

€40,13uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 28

(QUARANTA EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

€33,25uHBBAA007 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 29

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

€38,94uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 30

(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

€6,35uHBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adheritP- 31
(SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

€49,16uHBBAF004 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- 32

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SETZE CENTIMS)

€11,83uHBC12300 Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaP- 33
(ONZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
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€1,78mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 34
(UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

€2,93mHBC1D081 Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 35
(DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

€89,40uHBC1HGK1 Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge inclòsP- 36
(VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

€14,93uHBC1JF01 Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòsP- 37
(CATORZE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

€7,35mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòsP- 38
(SET EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

€183,31mesHQU1521A Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

P- 39

(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

€196,83mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 40

(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

€184,28mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

P- 41

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

€67,16uHQU22301 Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 42

(SEIXANTA-SET EUROS AMB SETZE CENTIMS)

€16,91uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 43
(SETZE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

€25,34uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

P- 44

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

€21,65uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 45
(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

€34,41uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

P- 46

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

€133,61uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 47
(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

€63,70uHQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 48
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

€101,24uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 49
(CENT UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

€63,14uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 50

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
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€2,21uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 51
(DOS EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

€131,10uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

P- 52

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB DEU CENTIMS)

€130,32uHQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

P- 53

(CENT TRENTA EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

€86,87uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 54

(VUITANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

                                              29 de maig de 2013                

       Xavier Llopis i Raja
Enginyer de Camins, Canals i Ports
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NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

P- 1  €6,82

Altres conceptes 6,82 €

uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 2  €6,89

Altres conceptes 6,89 €

uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

P- 3  €5,83

Altres conceptes 5,83 €

uH1424340 Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta
de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta
elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 4  €7,96

Altres conceptes 7,96 €

uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

P- 5  €0,26

Altres conceptes 0,26 €

uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

P- 6  €21,47

Altres conceptes 21,47 €

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

P- 7  €17,18

Altres conceptes 17,18 €

uH1446004 Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons
UNE-EN 149

P- 8  €15,26

Altres conceptes 15,26 €

uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 9  €13,92

Altres conceptes 13,92 €

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  €7,72

Altres conceptes 7,72 €

uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip
color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

P- 11  €24,38

Altres conceptes 24,38 €

uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 12  €16,08

Altres conceptes 16,08 €

uH147K602 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri,
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE
EN 364

P- 13  €36,13

Altres conceptes 36,13 €
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uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 14  €27,19

Altres conceptes 27,19 €

uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

P- 15  €22,70

Altres conceptes 22,70 €

uH1481442 Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

P- 16  €20,72

Altres conceptes 20,72 €

uH1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340

P- 17  €7,36

Altres conceptes 7,36 €

uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE-EN 340

P- 18  €14,67

Altres conceptes 14,67 €

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

P- 19  €9,20

Altres conceptes 9,20 €

hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 20  €49,68

Altres conceptes 49,68 €

hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 21  €22,61

Altres conceptes 22,61 €

uH16F1005 Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i SalutP- 22  €26,80

Altres conceptes 26,80 €

mH6452131 Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge
inclòs

P- 23  €34,75

Altres conceptes 34,75 €

mHB2C1000 Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge

P- 24  €58,37

Altres conceptes 58,37 €

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

P- 25  €45,61

Altres conceptes 45,61 €

uHBB11261 Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 26  €85,86

Altres conceptes 85,86 €

uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 27  €13,62

Altres conceptes 13,62 €
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uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 28  €40,13

Altres conceptes 40,13 €

uHBBAA007 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 29  €33,25

Altres conceptes 33,25 €

uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 30  €38,94

Altres conceptes 38,94 €

uHBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit

P- 31  €6,35

Altres conceptes 6,35 €

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- 32  €49,16

Altres conceptes 49,16 €

uHBC12300 Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaP- 33  €11,83

Altres conceptes 11,83 €

mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 34  €1,78

Altres conceptes 1,78 €

mHBC1D081 Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 35  €2,93

Altres conceptes 2,93 €

uHBC1HGK1 Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el
desmuntatge inclòs

P- 36  €89,40

Altres conceptes 89,40 €

uHBC1JF01 Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòsP- 37  €14,93

Altres conceptes 14,93 €

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

P- 38  €7,35

Altres conceptes 7,35 €

mesHQU1521A Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall
i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

P- 39  €183,31

Sense descomposició 183,31 €
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mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

P- 40  €196,83

Altres conceptes 196,83 €

mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

P- 41  €184,28

Altres conceptes 184,28 €

uHQU22301 Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 42  €67,16

Altres conceptes 67,16 €

uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 43  €16,91

Altres conceptes 16,91 €

uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 44  €25,34

Altres conceptes 25,34 €

uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 45  €21,65

Altres conceptes 21,65 €

uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 46  €34,41

Altres conceptes 34,41 €

uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 47  €133,61

Altres conceptes 133,61 €

uHQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 48  €63,70

Altres conceptes 63,70 €

uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 49  €101,24

Altres conceptes 101,24 €

uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb
el desmuntatge inclòs

P- 50  €63,14

Altres conceptes 63,14 €

uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 51  €2,21

Altres conceptes 2,21 €

uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 52  €131,10

Altres conceptes 131,10 €
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uHQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

P- 53  €130,32

Altres conceptes 130,32 €

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

P- 54  €86,87

Altres conceptes 86,87 €

Enginyer de Camins, Canals i Ports

                                              29 de maig de 2013                

       Xavier Llopis i Raja



ANNEX  17.  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
PRESSUPOST 

URBANITZACIÓ DEL PASSATGE BATLLÓ 
 

SEGURETAT I SALUT 
URBANITZACIÓ PASSATGE BATLLÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOSTOS PARCIALS, 

Seguretat i Salut 



Estudi de Seguretat i Salut passatge Batlló

PRESSUPOST Data: 29/05/13 Pàg.: 1

OBRA 01 SS_XA_BATLLO

CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,82 11,000 75,02

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

6,89 2,000 13,78

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 3)

5,83 1,000 5,83

4 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168 (P - 4)

7,96 2,000 15,92

5 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 5)

0,26 12,000 3,12

6 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 6)

21,47 3,000 64,41

7 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 - 7)

17,18 3,000 51,54

8 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 8)

15,26 3,000 45,78

9 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
(P - 9)

13,92 3,000 41,76

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)

7,72 2,000 15,44

11 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420 (P - 11)

24,38 2,000 48,76

12 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 12) 16,08 3,000 48,24
13 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua

d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament
dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament
del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE
EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 (P - 13)

36,13 2,000 72,26

14 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 14) 27,19 2,000 54,38
15 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),

color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 15)

22,70 9,000 204,30

16 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340 (P - 16)

20,72 3,000 62,16

17 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN
340 (P - 17)

7,36 9,000 66,24

18 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 18)

14,67 9,000 132,03

19 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 19)

9,20 9,000 82,80

euros
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TOTAL CAPÍTOL 01.01 1.103,77

OBRA 01 SS_XA_BATLLO

CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub
d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 23)

34,75 25,000 868,75

2 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 24)

58,37 10,000 583,70

3 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

45,61 4,000 182,44

4 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)

85,86 2,000 171,72

5 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 27) 13,62 2,000 27,24
6 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 28)

40,13 2,000 80,26

7 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 29)

33,25 2,000 66,50

8 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 30)

38,94 3,000 116,82

9 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 31)

6,35 1,000 6,35

10 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 - 32)

49,16 2,000 98,32

11 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 33) 11,83 10,000 118,30
12 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

inclòs (P - 34)
1,78 150,000 267,00

13 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 35)

2,93 50,000 146,50

14 HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el
desmuntatge inclòs (P - 36)

89,40 8,000 715,20

15 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge
inclòs (P - 37)

14,93 20,000 298,60

16 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 38)

7,35 140,000 1.029,00

TOTAL CAPÍTOL 01.03 4.776,70

OBRA 01 SS_XA_BATLLO

CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 20)

49,68 64,000 3.179,52

euros
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2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P - 22) 26,80 2,000 53,60
3 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó

d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
39)

183,31 4,000 733,24

4 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 40)

196,83 4,000 787,32

5 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera
de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 41)

184,28 4,000 737,12

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 42)

67,16 9,000 604,44

7 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 43)

16,91 3,000 50,73

8 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

25,34 2,000 50,68

9 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 45)

21,65 2,000 43,30

10 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)

34,41 1,000 34,41

11 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 47)

133,61 1,000 133,61

12 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 48)

63,70 1,000 63,70

13 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 49)

101,24 1,000 101,24

14 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 50)

63,14 1,000 63,14

15 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 51) 2,21 1,000 2,21
16 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball (P - 52)
131,10 1,000 131,10

17 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 53)

130,32 1,000 130,32

18 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 - 54)

86,87 1,000 86,87

TOTAL CAPÍTOL 01.04 6.986,55

OBRA 01 SS_XA_BATLLO

CAPÍTOL 05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
21)

22,61 12,000 271,32

TOTAL CAPÍTOL 01.05 271,32

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1Data: 29/05/13

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 1.103,77
CAPÍTOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 4.776,70
CAPÍTOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 6.986,55
CAPÍTOL 01.05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 271,32
OBRA 01  SS_XA_BATLLO 13.138,34
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

13.138,34
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: OBRA Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA 01  SS_XA_BATLLO 13.138,34

13.138,34

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 13.138,34

Subtotal 13.138,34

0,00

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 13.138,34

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRETZE MIL  CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS )

                                              29 de maig de 2013

       Xavier Llopis i Raja
Enginyer de Camins, Canals i Ports
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18. ANNEX GESTIÓ DE RESIDUS I AMBIENTALITZACIÓ DE LES OBRES 
 
 
1- RESIDUS. 
 
Segons el decret 161/2001 s’ha de procedir a l’ordenació de les operacions de gestió 
d’enderrocs, la runa i altres deixalles de la construcció considerats residus per raons de 
protecció del medi ambient i econòmiques. 
 
Es classifiquen els residus com a: 
 

Enderrocs: materials i substàncies que s’obtenen de l’operació d’enderrocament 
d’edificis, instal·lacions i obra de fabrica. 
 
De la construcció: materials i substàncies de rebuig que s’originen en l’activitat de la 
construcció. 
 
D’excavació : terres, pedra  altres materials que s’originen en l’activitat d’excavació 
del sòl. 

 
El productor i posseïdor (titular de l’empresa que efectua les operacions d’enderrocament 
construcció o altres generadores de residus) dels residus tenen la obligació de: 
 
Lliurar els residus a un gestor autoritzat per el seu reciclatge o per a la disposició del rebuig i 
abonar-li, si s’escau els costos. 
 
Facilitar a les administracions competents en la matèria tota la informació que se’ls sol·liciti i les 
actuacions d’inspecció. 
 
Fiançar, si s’escau, en el moment d’obtenir la llicència urbanística municipal, els costos 
previstos de gestió dels residus, llevat que el fiançament   sigui portat pel gestor del residu. 
 
A l’hora de sol·licitar la llicència urbanística d’enderrocament o excavació s’haurà d’avaluar el 
volum dels residus que s’originaran i especificar la instal·lació o instal·lacions de reciclatge i 
disposició del rebuig on es gestionaran. 
 
Tanmateix, en la sol·licitud de la llicència urbanística de construcció s’haurà d’avaluar: 
El volum i característiques dels residus que s’originaran, ja siguin de l’operació 
d’enderrocament de construccions existents, ja siguin de les operacions d’excavació i 
demolició. 
 
Les operacions de destriament o recollida selectiva projectades. 
 
La instal·lació o instal·lacions de reciclatge o disposició del rebuig on es gestionaran en el cas 
que no s’utilitzin o reciclin la mateixa obra. 
 
 
Els residus resultants durant l’obra es tractaran segons les indicacions donades per la legislació 
aplicable en la matèria: 
 
- Llei 1/2009, de 21 de juliol, de la Presidència de la Generalitat (DOGC núm. 5430, 28.7.2009) 
 
 
-Llei 15/2003, de 13 de Juny, Llei reguladora de residus 
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- Regulació del Registre general de gestors de residus de Catalunya. 
Decret 115/1994, de 6 d’abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 1904, 
03.06.1994) 
 
- Catàleg de residus de Catalunya. 
Decret 34/1996, de 9 de gener, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 2166, 
09/02/1996) 
 
- Modificació. Decret 92/1999, de 6 d’abril, del Departament de Medi Ambient (DOGCnúm. 
2865, 12/04/1999) 
 
 
- Decret 219/2001, d’1 d’agost, sobre procediments de gestió de residus, del Departament de 
medi ambient. 
 
- Dectret 105/2008, d’1 de febrer, Regulació de la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició. 
 
- Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
 
Annex es presenta el Pla de Gestió de Residus generat seudoautomàticament amb el programa 
d’Itec i particularitzat a la present actuació. 
 
 
 
2- AMBIENTALITZACIÓ DE LES OBRES 
 
Segons la normativa vigent de l’ajuntament de Barcelona, per les obres cal preveure la redacció 
d’una memòria ambiental encaminades a reduir l’impacte ambiental i social que cada una de les 
obres de la ciutat pot ocasionar. 
 
Aquesta memòria és obligatòria per obres d’import superior a 450.000 €. Aquest no és el cas del 
Projecte d’Urbanització del Passatge Batlló. Tot i no ser d’aplicació, és realitza una petita 
avaluació dels impactes seguin el manual bàsic de l’ajuntament de Barcelona. 
 
Annex es presenta la Memòria Ambiental. 
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OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 
  
  
1. Mesures de minimització i prevenció de residus 
 
Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de 
residus produïts en una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra d’aquests residus també 
pot reduir-ne la quantitat. 
 
Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es 
considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i 
“externes” més adequades per a la nostra obra d’acord  amb: 
 
 L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 
 La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 
 
Pel que fa a la gestió “externa” de l’obra, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits 
controlats com a última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició, i s’ha de 
tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.  
 
Per fer-ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i 
demolició ha d’estar formada per la segregació dels residus inerts, dels residus no especials i 
dels residus especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). 
 
En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de construcció 
d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de 
comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de 
fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 
 
Pel que fa a la gestió “interna” de l’obra, la classificació en origen (a la mateixa obra) dels 
residus de construcció i demolició és el factor que més influeix en el seu destí final. Un 
contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un 
de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central 
de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico-químiques exigides, pot ser 
reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la mateixa obra on s’ha produït.  
És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria 
inicial que permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 
 
 Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de: 
 

- El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats 
de reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir 
una planta mòbil matxucadora a l’obra, etc. 

- La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del 
reciclatge in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de 

residu petri (m3) que s’ha evitat de portar a l’abocador. 
- Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu 

que poden contenir.  
- Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de 

valorització, separació, transferència o de dipòsits controlats). 
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Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construcció, en general 
per mitjà d’un procés de matxuqueig. Els materials asfàltics i bituminosos es poden reincorporar 
en massa per a fer paviments i seccions de ferms. 
 
Un cop identificat el residu generat, cal determinar les característiques fisicoquímiques del 
material en funció del punt de reutilització i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol 
reaprofitament de material a la mateixa obra ha d’anar seguit per unes garanties de qualitat del 
material. 
 
Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser anterior a 
la fase de la seva reutilització, en cas contrari, caldrà valorar-ne l’emmagatzematge correcte, o 
valorar la possibilitat de portar-lo a un valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat de 
les característiques demanades. 
 
 
  
2. Gestió segons tipologia de residu. No Especials 
 
 
Principalment els residus no especials s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres 
d’edificació; contenen restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix.  
 
Per definir les operacions de gestió de residus no especials, cal definir el tipus de separació 
selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les 
tipologies de residu i de l’espai de l’obra. 
 
Cal que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb 
residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu 
homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si 
compleix amb les característiques fisicoquímiques exigides, pot ser reutilitzat (en els cas de la 
runa neta) a  la mateixa obra on s’ha produït. 
 
Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari 
fer-ho per requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats 
(inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu 
pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més 
desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat.  
 
La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 
201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i modificat 
pel Decret 161/2001, de 12 de juny: enderrocs, runa i residus de la construcció en general que 
es destinin a l’abandonament.  
 
La generació de l’estudi de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 
105/2008 pel qual es regula la producció i la gestió de residus de producció i demolició. 
 
No es consideraran dintre d’aquest àmbit les terres i materials procedents de l’obra que puguin 
reutilitzar-se in situ o bé en una altra obra autoritzada.  
 
Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l’obra en un únic contenidor 
o bé en varis contenidors, en funció dels valors límit que demana el Reial Decret 105/2008. 
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La classificació dels residus no especials en obra pot presentar el següent escenari: 
 
Contenidor de residus inerts 
 
Runes. LER 170107 
 
Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat. Abans d’evacuar 
les runes i restes d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus.  
 
Principalment s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen restes de 
formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. La regulació de les operacions de 
la gestió de la runa i restes d’obra està fixada pel Decret 201/1994 modificat pel Decret 
161/2001, de 12 de juny. 
 
Gestió: Utilització en la construcció. Deposició en dipòsit de terres i runes.  
 
 
Terres no aptes. LER 170504 
 
Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les 
terres no aptes s’ha de verificar que no es troben barrejades amb altres residus. 
 
S’originen generalment a obra civil i a edificació i són terres no aptes per a ser utilitzades. Es 
tracta bàsicament d’argiles, terrenys amb guixos, amb matèries orgàniques, etc. Quan les 
terres són aptes, es reutilitzen per a terraplens i altres usos de la mateixa obra. 
 
Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts. 
 
 
Vidre. LER 170202 
 
Segregació en un contenidor de vidre amb destinació a un gestor autoritzat. 
 Generalment s’originen en obres d’edificació. 
 
Gestió: Reciclatge de vidre. Deposició de residus inerts. 
 
 
Contenidors de residus no especials 
 
Ferralla. LER 170407 
 
Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la col·locació d’armadures metàl·liques 
en estructures.  
Quan es generen en reparacions realitzades a l’obra i aquesta no disposa de contenidor de 
ferralla, cal transportar-los al taller per optimitzar-ne la gestió. 
 
Gestió: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics. 
 
 
Fusta. LER 170201 
 
S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades 
del transport de materials (palets). 
Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament químic, coles, vernissos, etc., es 
gestionaran com a residus especials i el seu codi és LER-170204.   
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S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregació en un contenidor de 
fusta amb destinació a un gestor autoritzat. 
 
Gestió: Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible.  
 
Paper i cartró. LER 200101 
 
Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat. 
 
S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de 
desembalatge.  
 
Gestió: Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia seguida 
de compostatge.  
 
Plàstics. LER 170203 
 
Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. Només són 
reciclables els residus d’embalatges i  bosses netes, la resta caldrà gestionar-los com a 
residus no especials barrejats. 
 
S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge.  
 
Gestió: Reciclatge de plàstics. Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un 
gestor autoritzat. 
 
 
PVC  (Plàstics). LER 170203 
 
Segregació en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinació a un gestor 
autoritzat (no es pot barrejar amb la resta de plàstics). 
 
S’originen generalment en la instal·lació de canonades, làmines d’impermeabilització de 
cobertes i fusteria de PVC. 
 
Gestió: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).  
 
Mescles bituminoses. LER 170302 
 
Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. 
 
S’originen en obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses. 
 
Gestió: Utilització en la construcció. Reciclatge de mescles asfàltiques.  
 
Fibra de vidre. LER 170604 
 
Segregació en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinació a un gestor autoritzat.  
 
Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i caldereria, 
i fent funcions d’aïllant.  
 
Gestió: Deposició de residus no especials.  
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Pneumàtics. LER 160103 
 
Segregació en abassegaments amb destinació a un gestor autoritzat. 
 
Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  
 
Gestió: Recuperació de pneumàtics i utilització com a combustible. Deposició de residus no 
especials i condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats.  
 
Residus biodegradables. LER 200201 
 
Es genera en operacions de tala d’arbres com a conseqüència de l’activitat d’esbrossament i 
replanteig a les obres. En cas de ser necessària una crema controlada, cal l’autorització de 
l’Administració local. En aquest cas, s’han de prendre les mesures preventives adequades per 
evitar incendis. 
En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldrà el permís de tala corresponent.  
 
Gestió: Compostatge. Digestió anaeròbia seguida de compostatge. Segregació en 
abassegaments o en un contenidor de restes de poda amb destinació a un gestor autoritzat.  
 
 
Materials absorbents.  LER 150203 
 
La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes 
abocats accidentalment al sòl. S’usa majoritàriament en tallers de maquinària i substitueix les 
serradures. També en aquests llocs de treball és habitual la utilització de draps per netejar 
peces.  
En qualsevol cas la destinació final dels materials absorbents ha de ser segons la tipologia del 
residu que s’hagi netejat amb aquests productes. Si es tracta d’olis, hidrocarburs, etc., cal 
gestionar-los com a residus especials i el seu codi és LER- 150202.  
 
Gestió: Deposició de residus no especials, incineració de residus no halogenats i tractament per 
evaporació. Segregació en un contenidor de materials absorbents amb destinació a un gestor 
autoritzat.  
 
Llots de bentonita. LER 170504 
 
Es canalitzaran fins a basses ubicades a la mateixa obra. Finalment, seran evacuats amb 
cisternes per gestors autoritzats. 
 
La bentonita s’utilitza en fonamentacions especials per donar estabilitat al terreny. És possible 
la seva reutilització en diferents fonamentacions de la mateixa obra. 
Aquesta fitxa inclou també la gestió dels llots de perforació.  
 
Gestió: Utilització en la construcció i en el rebliment de terrenys. Possible tractament 
fisicoquímic i deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts.  
 
Tòners d’impressió. LER 080318 
 
Segregació en un recipient específic per al tòner amb destinació a un gestor autoritzat 
 
Queden inclosos en aquest apartat els tòners d’impressió, cartutxos de tinta, etc. 
S’originen generalment en oficines provisionals de l’obra.  
 
Gestió: Reciclatge de tòners. Deposició de residus no especials.  
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Restes de menjar. LER 200108 
 
S’originen en els diferents àpats que els treballadors realitzen a l’obra. 
 
Segregació en un contenidor de fracció orgànica amb destinació a un gestor municipal de 
recollida d’escombraries. 
 
Gestió: Compostatge i digestió anaeròbia seguida de compostatge. 
 
Aquesta separació en contenidors es considera de màxims, en obra pot reduir-se el número de 
contenidors en funció de les necessitats i de l’espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui a 
separar, és considera una correcta gestió de residus a l’obra disposar d’un contenidor de 
residus inerts, un de ferralla, un de fusta i finalment un contenidor de barreja de residus no 
especials. També s’aconsella disposar, a prop de les casetes d’obra, d’uns petits contenidors 
de residus orgànics per als treballadors, i d’uns  de paper i residus informàtics a prop de les 
oficines. 
 
Per tal de millorar la gestió dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars) que 
les empreses subcontractades s’ocupin dels residus que generen (excepte els d’origen petri).  
  
 
3. Reciclatge de residus petris inerts en la pròpia obra 
 
Abans de l’inici de l’obra (el més aviat possible) i tenint en compte les possibilitats d’incidència 
en el projecte executiu, s’ha de proposar al promotor la viabilitat de modificar certs aspectes 
constructius de cara a poder reutilitzar els residus petris que es generaran a l’obra. Aquestes 
possibles modificacions s’han de comunicar a la propietat (i a la direcció facultativa) i determinar 
quina solució final s’executarà. 
 
Caldrà deixar constància, en el pla de gestió de residus, del lloc de reutilització dels residus 
petris, així com de l’acceptació de la reutilització de residus petris per part de la direcció 
facultativa i del promotor. 
 
És important que la planificació de l’execució de l’obra tingui en compte que habitualment els 
residus es produeixen en etapes diferents a les dels espais o els usos pels quals s’utilitzaran. 
 
Cal senyalitzar les zones de recollida dels residus petris en espera de reciclatge, així com 
l’emplaçament de la maquinària de reciclatge. És convenient situar-lo en un lloc visible i ben 
senyalitzat de l’obra. 
 
Els cartells (plastificats o protegits de la pluja) han de romandre a l’obra fins que s’acabi 
l’operació. I serà necessari, tal i com s’indica, tenir-los penjats a la caseta d’obra i/o en un lloc 
visible amb l’objectiu final que tots els operaris coneguin la situació de les zones 
d’emmagatzematge, etc. 
 
Cal portar un control visual de la qualitat dels granulats que es van utilitzant, indicant també quin 
és el seu ús. En cas de detectar cap anomalia, cal comunicar-la al cap d’obra amb la intenció 
que prengui les mesures oportunes de reforç formatiu dels treballadors. Cal tenir en compte que 
l’àrid resultant, una vegada matxucat, serà aproximadament un 30% menor al volum inicial de 
residus petris. 
 
Cal recordar que, segons el Reial Decret 105/2008, els àrids reciclats obtinguts com a producte 
d’una operació de valorització de residus de construcció i enderroc hauran de complir els 
requisits tècnics i legals per a l’ús al qual es destinin.  
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4. Senyalització dels contenidors 
 
Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord 
amb la separació selectiva prevista. 
 
Inerts 
 

 
Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
CODI LER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 
 
No especials barrejats 
 

 
 
Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 
 
CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de 
residus no especials). Aquest símbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, en 
cas d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus 
de residu: 
 

                
  Fusta     Ferralla   Paper i cartró        Plàstic 
 

            
Cables elèctrics      Poda    Orgànica      Terres 
 
Especials 
 

          
 Especials    Amiant     Tòners     Aerosols 
 
CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica els residus 
especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als 
residus especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de 
perillositat que els identifiquen i caldrà senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la 
legislació de residus especials. 
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5. Destí dels residus segons tipologia 
 
El disseny d’estratègies de gestió és un tema complex, en què intervenen molts factors i del 
qual no hi ha una solució única que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal considerar les 
característiques de cada residu, el volum, la procedència i el cost de tractament, així com les 
possibilitats de recuperació i comercialització i l’existència de directrius administratives.  
Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular són els residus 
radioactius; com que són especialment contaminants es gestionen seguint uns passos 
especials, amb l’únic objectiu de disminuir-ne en la mesura del possible el perill de radiació. 
 
Segons la Llei 105/2008, de residus de construcció i demolició: 
Es prohibeix el dipòsit en abocament de residu de construcció i enderroc que no hagin sigut 
sotmesos a alguna operació de tractament previ. Aquesta disposició no s’aplica als residus 
inerts, el tractament dels quals sigui tècnicament inviable, ni als residus de construcció i 
enderroc, el tractament dels quals no contribueixi a fomentar, per aquest ordre, la seva 
prevenció, reutilització, reciclatge i altres formes de valorització, ni a reduir els perills per a la 
salut humana o el medi ambient.  

En aquest cas, la legislació de les diferents comunitats autònomes pot eximir de l’aplicació del 
paràgraf anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts de construcció o enderroc en 
poblacions aïllades que compleixin amb la definició que per a aquest concepte recull l’article 2 
del Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus 
mitjançant dipòsit en abocador, sempre que l’abocador es destini a l’eliminació de residus 
generats únicament en aquesta població aïllada.  

 
Per seleccionar les opcions externes de gestió, existeixen diverses pàgines en Internet que 
ofereixen aquesta informació, entre d’altres, la pàgina web de l’agència de Residus de 
Catalunya (www.arc-cat.net) ofereix informació referent a les diferents instal·lacions de gestió 
autoritzades. 
 
Serà necessari informar-se en cada comunitat Autònoma de les instal·lacions existents.  
Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i destí 
(reciclatge, transvasament o triatge i abocament a dipòsit controlat). 
 
Cada comunitat autònoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors de 
residus de la comunitat,  
Normalment, la consulta en aquestes pàgines web pot realitzar-se de dos maneres: 
 
La consulta pot realitzar-se de dues maneres: 
A) Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 
B) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 
 
Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de 
Residus de la comunitat Autònoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la 
tipologia i quantitat, poden generar els documents següents: 
 
-Fitxes d’acceptació. 
-Fulls de seguiment. 
-Fulls de seguiment itinerant. 
-Justificant de recepció del residu. 
 
En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles estiguin 
autoritzats per l’autoritat corresponent.. 
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A les obres de fora de Catalunya, la gestió dels residus és regulada per la Llei 105/2008, de 
residus de construcció i demolició.  
 
Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’estudi de gestió 
de residus i desenvolupar el pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les 
prescripcions previstes a la normativa d’aplicació. 
Caldria que el pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, 
que hauran d’ésser formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla pel promotor i la direcció 
facultativa. 
El pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, els tipus d’operacions de gestió que 
s’hagi determinat a l’estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 
 
  
6. Condicions particulars de l’obra. 
 
A l’actuació del passatge Batlló, i donat la petita generació de residus no s’ha previst cap partida 
pressupostaria en aquest aspecte. 
 
La generació de residus son bàsicament de tres tipus: 
 

a) Els productes existents que es generen per l’enderroc de ferms (de formigó i 
bituminosos), petit sobrant de terres. 

b) Sobrants dels processos d’execució: formigons, morters i mescles bituminoses. 
c) Rebuig pel procès d’execució: restes ceràmics, cables, tubs de PVC. 

 
A l’efecte es disposarà de contenidors separatius pel seu reciclatge. 
 
Annex es presenten les accions bàsiques per la gestió de residus d’aquesta actuació. 
 

 Acció  Sí No 

1 
S'ha  programat  el volum de terres excavades per a minimitzar els 
 sobrants de terra i per a utilitzar-los al mateix emplaçament ? 

X  

2 
Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats 
que es munten a obra sense gairebé generar residus ? 

X  

3 

S'ha  detectat  aquelles  partides  que  poden  admetre  materials
 reutilitzats  de  la  pròpia  obra. La reutilització dels materials en la 
pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar a
quells  materials  que  continguin  unes  característiques  físiques
/ químiques  adequades  i  regulades  en  el Plec de Prescripcions 
Tècniques. 

X  

4 
S'ha modulat el projecte (paviments, obertures, divisòries, etc.) per a 
minimitzar els retalls ? 

X  

5 
Des d'un punt de vista de la disminució de la producció dels residus 
d'una forma global, s'han utilitzat materials que incorporin  material 
reciclat (residus) en la seva producció ? 

 X 

6 S'ha previst la recollida d'embalatges dels elements d'enllumenat X  

7 
S'ha  previst  la  recollida  selectiva  dels retalls metàl·lics de coure 
 i cobertes dels cables de les noves instal·lacions 

X  

8 
S'ha previst portar els enderrocs de derivats de formigó a planta de
reciclatge (esmicolat i classificació per materials de reblerts) 

X  
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1- Antecedents. 

Segons la normativa vigent de l’ajuntament de Barcelona, per les obres cal preveure la redacció 
d’una memòria ambiental encaminades a reduir l’impacte ambiental i social que cada una de les 
obres de la ciutat pot ocasionar. 
Aquesta memòria és obligatòria per obres d’import superior a 450.000 €. 
En el nostre cas no és d’aplicació però realitzem una petita avaluació dels impactes seguin el 
manual bàsic de l’ajuntament de Barcelona. 
 
 
2- Identificació dels vectors ambientals. 

Els principals vectors ambientals que s’ha de considerar son: 
 

A.- Població  
B.- Residus  
C.- Materials  
D.- Atmosfera  
E.- Sòl i subsòl  
F.- Hidrologia  
G.- Energia  
H.- Flora i fauna  
I.- Paisatge 
 

 
Hem de avaluar el possible impacte sobre aquests vector, i haver tingut present en el disseny 
de l’actuació i la seva execució les mesures pertinents per minimitzar els impactes que es 
poden produir. 
 
 
A.-  Població. 
 
Millores: 
 
Els principals beneficis que es produeixen amb el nou disseny és una millora de l’accessibilitat 
contemplat i exposat a l’annex corresponen del projecte. 
També millorem els nivells lumínics del carrer al seleccionar un arbrat amb menor 
desenvolupament més adient a l’ample del passatge. 
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Impactes en fase d’obra: 
 
En fase d’obra es produirà un impacte en l’accessibilitat, contemplant-se la adequació dels 
accessos als edificis realitzant l’obra per fases, deixant sempre part de paviments durs i 
facilitant els accessos amb paviments de taulers de fusta o xapes metàl·liques. 
 
 
B.-  Residus. 
 
En aquests mateix annex ja s’ha contemplat les mesures per minimitzar la creació i per 
gestionar la generació del residus; complint automàticament l’ambientalització de l’obra. 
 
 
C.- Materials. 
 
Millores: 
 
Els materials utilitzats son fàcilment reciclables, havent-hi estudiat un especejament de forma 
de produir el mínim de residus. 
 
Els materials portaran preferentment marcatge CEE, minimitzant l’execució de proves de 
control de qualitat. 
 
Impactes en fase d’obra: 
 
Està previst fitxar una zona d’aplecs per incidir el mínim a l’entorn (cantonada Urgell – 
Provença). 
 
Les dades més significatives de materials (deduït de l’estadística de components de materials) 
son les següents: 
 
Formigó (in situ)  180 m3  
Paviments prefabricats 715 m2 
Terres i runes a abocador 510 m3  
Mescles bituminoses    96 Tn  
 
 
D.- Atmosfera. 
 
Millores: 
 
Els nivells lumínics del carrer es milloraran pel nou enllumenat amb més rendiment lumínic i la 
seva col·locació fora de l’alineació del arbrat. Així mateix, uns arbres amb menor capacitat de 
desenvolupament interferiran amb menor mesura que els existents. 
 
Paviment de la capa de trànsit fonoabsorvent, per minimitzar l’impacte sonor i de l’entorn. 
 
Impactes en fase d’obra: 
 
En fase d’execució es poden produir impactes per sorolls i pols. 
 
Les mesures a prendre en el cas de pols serà el de reg amb aigua en les fases d’enderroc i 
moviment de terres; i minimitzar aquestes tasques amb inclemències de fort vent. 
També s’evitarà la descarrega de ciment sec i morter si existeix la possibilitat de vent. En tot cas 
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si es realitzant acopis en sec s’hauran de protegir amb lones. 
 
En el cas d’impacte sonors, es respectarà els horaris de descans, i tota la maquinaria haurà de 
complir els requeriments legals respecte a aquests tipus d’emissor; havent-hi de verificar les 
fitxes d’inspecció dels organismes d’Indústria competents. 
 
 
 
E.- Sòl i subsòl 
 
L’impacte al sòl ja està contemplat en l’annex de residus. 
 
Remarcar que si durant l’execució de l’obra s’haurà de vigilar el possible vessament d’oli de les 
maquinàries. En el cas que es produeixi s’haurà de gestionar com un contaminat, portant-ho a 
la planta de gestió de residus adient. 
 
 
F.- Hidrologia. 
 
En la present actuació no considerem cap impacte hidrològic, essent l’aigua pluvial recollida per 
la xarxa de drenatge. 
 
 
G.- Energia. 
 
Millores: 
 
El nou enllumenat presenta una millora d’estalvi energètic, amb major rendiment lumínic i 
energètic. 
 
Les lluminàries tenen un disseny que minimitza la contaminació lumínica. 
A l’annex lumínic es calcula l’eficiència energètica. 
 
 
H.- Flora i fauna. 
 
Millores: 
 
El nou arbrat compleix els requeriments de l’IMPJ en funció de la tipologia del passatge, essent 
de fàcil manteniment i de clima mediterrani. 
L’arbrat incorpora xarxa de reg per degoteig que facilita el seu manteniment i vitalitat. 
 
Impactes en fase d’obra: 
 
L’arbrat existent es retira de l’obra, realitzant el trasplantament segons les directrius dels plecs 
de l’IMPJ. La seva nova ubicació serà determinada per l’esmentat IMPJ, en un indret més propi 
del seu desenvolupament. 
 
 
I.- Impacte visual: 
 
Millores: 
 
La nova obra donarà una major satisfacció per materials, mobiliari i arbrat nou i no deteriorats. 
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Impactes en fase d’obra: 
 
En fase d’obra, per minimitzar l’aspecte visual es col·locaran lones d’acord amb el manual 
d’obres de l’ajuntament de Barcelona. 
 
 
3- Conclusions. 

Com conclusió podem determinar que el projecte contempla les mesures correctes que han 
servit per definir un obra amb el mínim impacte i optimització del disseny. 
 
Les recomanacions finals son que l’actuació s’ha de realitzar en el mínim de termini possible per 
reduir les molèsties veïnals; seguint el manual  
 
En fase d’obra s’ha de seguir la GUIA CONTROL D’AMBIENTALITZACIÓ DE L’EXECUCIÓ DE 
LES OBRES de l’ajuntament de Barcelona, on es contemplen els paràmetres bàsics a portar un 
control periòdic dels mateixos. Aquests manual s’adjunta en el suport informàtic. 
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LLISTAT DE MATERIALS 
 



NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ AMIDAMENT TOTALS
1 B0111000 M3 Aigua 15,9901
2 B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per 35,1448
3 B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0,0239
4 B0321000 M3 Sauló sense garbellar 59,2624
5 B0332020 T Grava de pedrera de pedra granítica, 0,2754
6 B0372000 M3 Tot-u artificial 213,5809 289 M3
7 B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem 9,7997
8 B0514301 T Ciment pòrtland amb escòria cem ii/b- 0,9472
9 B051E201 T Ciment blanc de ram de paleta bl 22,5 x 0,0259
10 B051E301 T Ciment portland blanc compost bl ii 0,2251
11 B0532310 Kg Calç aèria cl 90 1.019,3333
12 B0552420 Kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ecr-1 708,4063
13 B0552620 Kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ecl-1 354,1892
14 B0604210 M3 Formigo de resistencia 15 n/mm2, de 58,5878
15 B0604220 M3 Formigo de resistencia 15 n/mm2, de 7,2892
16 B0606210 M3 Formigo de resistencia 20 n/mm2, de 3,3697
17 B0606220 M3 Formigo de resistencia 20 n/mm2, de 109,2021
18 B0608220 M3 Formigo ha-25, de consistencia plastica 0,4999
19 B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència 1,1991 180 M3
20 B0704200 T Morter m-4a (4n/mm2) a granel 0,2038
21 B0B34133 M2 Malla electrosoldada de barres 30,8475
22 B0D81250 M2 Plafó metàl.lic de 50x50 cm per a 20 14,3983
23 B0DF8H0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó 1,0000
24 B0F1D2A1 U Maó calat, de 29x14x10 cm, per a 287,0000
25 B2R11100 M3 Abocat, a monodipòsit de terres i runes 1,0000
26 B2RA2460 M3 Disposició controlada a monodipòsit 508,3084
27 B2RACI01 M3 Disposició controlada a monodipòsit 2,0089 510 M3
28 B44Z501J Kg Acer a/42-b (s 275 jr), en perfils 22,0000
29 B8ZB1000 Kg Pintura reflectora per a senyalització 1,7997
30 B9613U10 M Pedra granítica, gra fi, recta, serrada 20,0000
31 B974V002 U Lloseta blanca de morter comprimit de 84,6667
32 B981U015 M Gual per a vehicles model 60, de pedra 10,0000
33 B99ZZ050 U Escossell de planxa d'acer inoxidable de 21,0000
34 B9B1X006 M Peces per a rigola de basalt de 40x40x8 231,6000
35 B9E13100 M2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, 145,4359
36 B9F1V003 M2 Paviment de peces prefabricades de 543,7294 715 M2
37 B9H1V130 T Mescla bituminosa continua en calent 26,3479
38 B9H1V155 T Mescla bituminosa continua en calent 51,0052
39 B9H3V190 T Mescla bituminosa discontinua en calent 18,9710 96 TN
40 BBM12602 U Placa circular, de diàmetre 60 cm amb 3,0000
41 BBM13601 U Placa octogonal, de diàmetre 60 cm 1,0000
42 BBM1AHD2 U Placa informativa de 60x90 cm amb 3,0000
43 BBM1M000 Kg Microesferes de vidre 0,8975
44 BBMZT100 UT Suport de façana per senyals de trànsit 1,0000
45 BBMZU240 M Suport fabricat en tub cilindric acanalat 8,0000
46 BD1BU050 U Reixa embornal meridiana 30 de fosa 9,0000
47 BD7FC570 M Tub de pvc de 500 mm de diàmetre 10,5999
48 BDDZCI01 U Bastiment i tapa per a pou de 6,0000
49 BDDZV001 U Graó per a pou de registre de polipropilè 24,0000
50 BDKZ3150 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis 3,0000
51 BDKZ3170 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis 1,0000
52 BDKZU010 U Bastiment format per perfils laminats i 1,0000
53 BFB27400 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 40 236,2569

Màscara d´entrada: B* (Ordenació per codi)

Projecte d'Urbanització del Passatge Batlló

Agrupació de principals elements per ambientalització de les obres

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS



NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ AMIDAMENT TOTALS
Màscara d´entrada: B* (Ordenació per codi)

Projecte d'Urbanització del Passatge Batlló

Agrupació de principals elements per ambientalització de les obres

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

54 BFWB2705 U Accessori per a tubs de polietilè de 69,7172
55 BFYB2705 U Part proporcional d'elements de 232,0000
56 BG1BC020 U Armari de poliester reforçat amb fibra de 1,0000
57 BG22RG10 M Tub corbable corrugat de pvc, de 80 583,6068
58 BG31S300 M Conductor de coure de designació une 359,0000
59 BG31S600 M Conductor de coure de designació une 455,0000
60 BG380900 M Conductor de coure nu, unipolar de 343,0000
61 BGD2E010 U Placa presa de terra de 300 x 215 x 6 8,0000
62 BGDZE020 U Cartutx per a soldadura cadweld 8,0000
63 BGDZE030 U Sals de sulfat de sodi i magnesi 8,0000
64 BGW38000 U Part proporcional d'accessoris per a 343,0000
65 BGY38000 U Part proporcional d'elements especials 343,0000
66 BHN0E110 U Fanal model Venus Eixample columna 8,0000
67 BHU3E011 U Grup òptic LED amb 32 LEDs d’alta 8,0000
68 BJ65U125 U Filtre de plastic amb rosca mascle d'1'', 1,0000
69 BJS1U030 U Boca de reg de fosa de ferro, amb brida 3,0000
70 BJSAU206 U Programador electrònic de doble 1,0000
71 BN316320 U Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de 4,0000
72 BN31X005 U Vàlvula de descàrrega de ventosa 1,0000
73 BN31X006 U Vàlvula de descàrrega automàtica 1/2'' 1,0000
74 BN748320 U Vàlvula reductora de pressió amb rosca, 1,0000
75 BQ21U010 U Paperera 70 l formada per un tubular 2,0000
76 BQ42V006 U Pilona C-43 Model Barcelona, cos i cap 53,0000
77 BR3P1110 M3 Terra vegetal adobada, a granel 24,9467
78 BR453150 U Citrus aurantium  (taronger)  de 20 a 25 21,0000
79 BR920201 M Fusta plana de pi tractada per 26,0000
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CHECK LIST 
 
Seguint els criteris de la guia d’Ambientalització de les Obres a la Ciutat de Barcelona, s’adjunta 
l’apartat de “Check List”. 
 
En aquest hi figuren els requeriments bàsics que totes les obres que contracti l’Ajuntament de 
Barcelona han d’acomplir per tal de minimitzar l’impacte ambiental i social que l’obra ocasiona. 

 
Es consideren un conjunt d’inspeccions necessàries estructurades en: 

- Inspecció general in situ 
- Inspecció especialitzada 
- Documentació i registres 

 
 

 
 
 

 
A continuació s’adjunta el “Check-List” d’ambientalització de l’Ajuntament de Barcelona, 
Medi Ambient. 
 



70. .71

Ambientalització  
de les obres a la ciutat  
de Barcelona
Control de l’ambientalització
de l’execució d’obres

 



.73CHECK-LIST>>INSPECCIÓ GENERAL IN SITU

Observació

obra:

adreça de l’obra:
CheCk list d’inspecció de l’ambientalització de l’Obra:

check list
A la Guia d’Ambientalització i el Manual de Qualitat de les Obres figuren uns 
requeriments bàsics que totes les obres que contracti l’Ajuntament de Bar-
celona han d’acomplir per tal de minimitzar l’impacte ambiental i social que 
aquesta obra pot ocasionar.

Addicionalment, cada projecte d’obres ha de portar associada una memòria 
ambiental en la qual es reflecteixin les mesures específiques que caldrà pren-
dre,  que persegueixen la mateixa finalitat i que, a través del procés de licita-
ció, es concretarà en el pla d’ambientalització de l’obra, a nivell d’execució 
de la mateixa.

La suma de totes les mesures que s’han d’implementar en una obra en con-
cret constitueixen el compromís dels contractistes envers l’ambientalització 
de l’execució de l’obra que es pretén dur a terme, i cal que cada organisme 
que en contracta l’execució, sigui per si mateix o per una contracta orientada 
a aquesta fi, vetlli per controlar-ne el compliment.

Amb relació a les vies de control, plantejades per al compliment de les 
diferents mesures de minimització de l’impacte i proposades a la Guia 
d’Ambientalització, n’hi ha tres de diferenciades:

Inspecció general in situ: inspecció orientada a controlar, mitjançant 
una inspecció in situ, tots els aspectes que cal complir en l’obra, siguin 
procediments de treball, ubicació de materials, segregació de residus, 
etc.

Inspecció especialitzada: inspecció orientada, principalment, al mesu-
rament d’una variable específica de l’impacte, com per exemple, el control 
de l’impacte acústic a l’entorn ocasionat per l’obra mitjançant mesura-
ments de soroll. Per tant, mesuraments de variables requereixen coneixe-
ments tècnics especialitzats i de tecnologia de mesura. Les inspeccions 
especialitzades es programarien davant d’anomalies detectades al llarg 
de les inspeccions generals in situ.   

Sol·licitud de documentació/registres: actuació encaminada a la ve-
rificació dels registres que el contractista s’hagi compromès a mantenir 
durant l’obra per tal de tenir cura de certes variables que poden incidir 
sobre el medi, com per exemple, el control de la gestió dels residus reti-
rats de l’obra, etc.

A continuació es mostra, en primer lloc, el check list de control dels aspectes 
recollits a la Guia d’Ambientalització, a la qual s’hauran d’incorporar aquells 
compromisos adquirits pel contractista a través de la memòria ambiental. 
Cal tenir en compte que alguns d’aquests aspectes es podran verificar en to-
tes les inspeccions que es facin en una mateixa obra, i d’altres únicament en 
cas d’inspeccionar en el moment que es portin a terme certes operacions.

Seguidament es mostren els aspectes per verificar en les inspeccions espe-
cialitzades i la documentació i els registres que cal sol·licitar.

1.1 Vehicles

  1.1.1 Els motors no han d’estar en funcionament més 
de 3 minuts si el vehicle està aturat

  1.1.2 S’ha de circular sense fer acceleracions  
brusques i a una velocitat reduïda

1.2 Maquinària

  1.2.1 Els motors no han d’estar en funcionament més 
de 3 minuts si la maquinària està aturada

  1.2.2 S’ha de comprovar que les màquines no emetin 
fums ni gasos abundants

1.3 Olors

  1.3.1 Cal evitar els processos que comportin  
emissions oloroses (p. ex. pintura, soldadura)

  1.3.2 Cal evitar les operacions que puguin ocasionar 
molèsties 

1.4 Altres

  1.4.1 Cal vigilar que no s’encengui cap foc ni dins  
ni fora de l’obra    

2.1 Requeriment general
 

  2.1.1 S’han d’evitar les operacions que generin  
pols a conseqüència del fort vent

2.2 Treballs d’enderroc

  2.2.1 Cal regar les runes i els materials que es  
desprenguin durant l’enderroc

  2.2.2 Hi ha d’haver cartells del dia i l’hora de l’enderroc 
als edificis limítrofs

2.3 Càrrega i descàrrega de materials pulverulents

  2.3.1 S’ha de fer en contenidors o saques

  2.3.2 Cal cobrir els contenidors o les saques amb  
plàstics estancs quan no s’utilitzin

  2.3.3 La descàrrega d’edificis s’ha de fer mitjançant 
tubs o canons de conducció

2.4 Emmagatzematge de materials pulverulents

  2.4.1 Els emmagatzematges s’han de fer en saques  
o contenidors coberts amb lones o plàstics

  2.4.2 Els emmagatzematges de material no poden 
superar en més de 30 cm l’alçada del contenidor 
o la saca

  2.4.3 Els materials pulverulents emmagatzemats  
no poden estar a l’obra més de 2 dies

2.5 Circulació de vehicles i maquinària

  2.5.1 S’han d’escombrar les zones de pas de vehicles 
o de maquinària

  2.5.2 Les zones que no s’hagin escombrat han de  
disposar d’una capa de graves perquè es  
puguin regar

2.6 Operacions de tall

  2.6.1 Cal utilitzar la guillotina com a eina de tall quan  
la geometria ho permeti

  2.6.2 S’ha de fer el tall amb aigua 

  2.6.3 S’ha de justificar l’ús del tall en sec i fer-lo en 
zones que no ocasioni molèsties  

1 cOntaminació atmOsFÈrica: FUms i GasOs 

2 cOntaminació atmOsFÈrica: pOls

72.
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3.1 Horari de treball

  3.1.1 Cal complir l’horari de treball (Dl-Dv de 8 a 21 h; 
canalitzacions: Dl-Dv de 8 a 18 h)

  3.1.2 Cal tenir l’autorització a peu d’obra per poder 
treballar en un horari diferent de l’anterior

3.2 Maquinària

  3.2.1 S’ha de comprovar que les màquines o els equips 
disposin del marcatge CE i indiquin el nivell 
màxim de potència acústica

  3.2.2 Les màquines o els equips han d’indicar el nivell 
màxim de potència acústica

3.3 Característiques acústiques de la maquinària

  3.3.1 Cal mantenir tancats els capots dels  
compressors i la resta de maquinària

  3.3.2 S’han d’utilitzar elements aïllants o esmorteïdors 
del soroll de la maquinària

3.4 Generadors elèctrics

  3.4.1 Cal evitar l’ús de generadors elèctrics en una 
obra de més de 3 mesos de durada prevista

3.5 Planxes metàl·liques i tanques

  3.5.1 Les planxes metàl·liques s’han de fixar  
correctament, evitant que facin soroll quan  
s’hi passi

  3.5.2 S’ha de vigilar que les tanques no facin soroll 
quan xoquin entre elles

3.6 Acció dels operaris

  3.6.1 El personal s’ha de comunicar sense cridar  
i no pot fer servir equips de música

  3.6.2 Les tanques o planxes s’han de manipular amb 
cura i sense arrossegar-les    
 

         
         

4.1 Neteja de l’exterior de l’obra

  4.1.1 S’ha de protegir l’espai públic afectat per l’obra 
per evitar-ne l’embrutiment

  4.1.2 Les actuacions que generin brutícia s’han de 
fer dins de l’àmbit d’obra i prenent les mesures 
necessàries

  4.1.3 Cal mantenir net l’espai públic afectat per l’obra

4.2 Embrutiment per operacions  
de càrrega/descàrrega

  4.2.1 S’ha de controlar el procés per tal d’evitar  
abocaments sobre la vorera o la calçada

  4.2.2 En cas d’embrutiment, cal netejar-ho  
immediatament

4.3 Neteja de l’interior de l’obra

  4.3.1 Cal mantenir net l’àmbit d’obra 

  4.3.2 S’han d’evitar les acumulacions o restes de  
materials com morter o sorres sobre l’espai 
públic de l’àmbit de l’obra

4.4 Acumulació de terres i runa

  4.4.1 Les terres o la runa que hi hagi en l’àmbit de 
domini públic de l’obra s’han d’acumular dins de 
contenidors o sacs i aprofitar-les, si és possible, 
per al rebliment de cales en dies posteriors

  4.4.2 Cal evitar que es desprenguin terres o runes cap 
a l’exterior de l’àmbit d’obra

4.5 Contenidors i sacs de runa

  4.5.1 S’ha de procurar que els contenidors no estiguin 
plens més de 24 h

5.1 Identificació i disposició dels residus

  5.1.1 S’han de crear els espais adients per  
emmagatzemar els residus segregats en  
fraccions

5.2 Disposició dels residus perillosos

  5.2.1 Els materials o residus perillosos s’han 
d’emmagatzemar per separat

  5.2.2 S’ha de controlar que s’emmagatzemin 
correctament

  5.2.3 Cal vigilar que no hi hagi materials perillosos 
emmagatzemats més de 6 mesos

5.3 Altres

  5.3.1 Cal reutilitzar els residus generats a l’obra

  5.3.2 Les matèries primeres de l’obra s’han 
d’emmagatzemar correctament

3 cOntaminació atmOsFÈrica: sOrOll  
  

4 neteJa i residUs: neteJa 

5 neteJa i residUs: residUs 

6.1 Abocaments a la xarxa de clavegueram

  6.1.1 S’han d’evitar els abocaments a la xarxa  
de clavegueram públic

6.2 Aigües derivades de la neteja de maquinària

  6.2.1 Les aigües que resultin de la neteja de  
maquinària s’han d’abocar en llocs adequats

  6.2.2 Cal habilitar espais de neteja adequats i controlar 
la ubicació de l’abocament 

  6.2.3 Les aigües procedents de la neteja de maquinària 
s’han de recollir en punts de neteja

6.3 Vessaments accidentals de productes

  6.3.1 S’ha de disposar de cubetes de contenció  
per als productes químics líquids

  6.3.2 Cal col·locar-los correctament

  6.3.3 La reposició d’olis o combustibles s’ha de  
fer en llocs adequats

  6.3.4 El sòl s’ha d’impermeabilitzar 

6.4 Contenció de l’afecció a les aigües i al sòl

  6.4.1 S’ha de disposar de sepiolita, sorra  
o materials similars

6.5 Amassament de formigó

  6.5.1 Cal evitar l’amassament de formigó  
directament sobre el sòl

6.6 Protecció/recuperació del sòl

  6.6.1 Cal protegir la terra fèrtil de petjades, trànsit, 
emmagatzematge de materials, etc.

  6.6.2 S’ha de vigilar que no hi hagi materials d’obra 
acumulats directament sobre el  
paviment (palets, contenidors, etc.)

6.7 Consums d’aigua

  6.7.1 S’ha de vigilar que no hi hagin pèrdues d’aigua  
ni mànegues obertes sense utilitzar-se 

6 aFecció a les aiGÜes i al sÒl 

4.6 Material granular a la calçada

  4.6.1 Evitar que s’acumuli material granular als espais 
exteriors de l’obra

  4.6.2 L’aglomerat en fred s’ha de mantenir en 
bon estat

4.7 Roderes de fang a la via pública

  4.7.1 S’han d’evitar les roderes de fang a la via pública

  4.7.2 Cal prendre les mesures necessàries per tal 
d’evitar-les
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8.1 Informació prèvia de l’obra

  8.1.1 Cal informar els veïns, les activitats comercials  
i d’empreses de la zona (cartells a les porteries i 
a la mateixa obra)

  8.1.2 El cartell identificatiu de l’obra s’ha de col·locar 
dins del tancament, procurant que no sigui un 
obstacle per als vianants

8.2 Pas temporal de vianants

  8.2.1 S’han d’habilitar passos temporals si l’obra  
afecta el pas reservat per als vianants

  8.2.2 Han de complir les mides requerides i no hi  
poden haver obstacles 

  8.2.3 El pas alternatiu s’ha de fer amb un paviment 
adequat i sense graons

  8.2.4 El pas alternatiu ha d’estar net i lliure de material 
d’obra

  8.2.5 El pas alternatiu ha de tenir els pendents  
adequats

  8.2.6 El pas alternatiu ha de tenir els elements  
de protecció i senyalització adequats

8.3 Enllumenat d’abalisament

  8.3.1 El perímetre de l’obra ha de disposar 
d’il·luminació operativa

8.4 Operacions d’entrada i sortida de l’obra

  8.4.1 Les operacions d’entrada i sortida de vehicles de 
l’obra han d’estar dirigides pel personal de l’obra

7.1 Protecció de l’arbrat

  7.1.1 S’ha de deixar una franja de 2 m sense ocupar  
al voltant de l’arbre, a fi d’evitar-hi la compactació 

  7.1.2 Si no es pot deixar aquesta franja, s’ha de  
protegir la zona amb grava i taulons

  7.1.3 Els troncs dels arbres han d’estar protegits  
correctament fins als 2 m d’alçada

  7.1.4 Les agrupacions d’arbres han d’estar aïllades  
en conjunt mitjançant tanques de tipus “Rivisa”

  7.1.5 S’ha d’evitar la col·locació de rètols sobre els 
troncs i les branques

  7.1.6 S’ha de procurar no obrir rases a menys d’1 m  
de l’escocell

  7.1.7 En el cas que se n’hagi d’obrir una a menys  
d’1 m, la rasa s’ha de fer manualment

  7.1.8 Cal evitar malmetre l’arbrat com a conseqüència 
de l’obra

7.2 Protecció de zones enjardinades i d’arbusts

  7.2.1 Evitar l’acumulació de materials de l’obra  
en parterres o zones enjardinades (restes,  
materials, casetes, etc.)

  7.2.2 Cal mantenir el rec de la zona enjardinada no 
afectada per l’obra

7.3 Reposició del sòl

  7.3.1 S’han de mantenir els perfils de terra adequats 
per a cada espècie 

  7.3.2 Les aportacions de terra han de mantenir la  
qualitat de l’estructura (compactació) i la textura 
del material de destinació

7.4 Període de trasplantament

  7.4.1 Cal respectar el període indicat per a cada   
espècie que es trasplanta  

8.8 Contenidors de runa

  8.8.1 Els trapezoïdals han de tenir una tanca sense 
arestes, des del terra fins a l’extrem superior,  
en els costats curts

  8.8.2 El contingut no ha de sobresortir de les verticals 
que formen els seus límits

8.9 Senyalització i protecció de bastides

  8.9.1 El pas per als vianants ha de complir els  
criteris generals (amplada, alçada, dimensions  
a la girada)

  8.9.2 En el cas que els vianants no puguin passar per 
la mateixa vorera, s’ha de senyalitzar un itinerari 
alternatiu accessible

  8.9.3 La bastida ha d’estar correctament senyalitzada  
i protegida 

  8.9.4 Els muntants han d’estar protegits correctament 
des del terra fins a 1,60 m com a mínim

  8.9.5 El pas a l’interior ha de ser accessible i ha de 
disposar dels senyals corresponents de detenció

  8.9.6 Cal habilitar una barra a una alçada de 15 cm 
des del terra i al llarg de tota la bastida (zona  
de protecció)

  8.9.7 Cal evitar l’ús de cordes, cables o similars 

  8.9.8 El nivell d’il·luminació ha de ser l’adequat  

7 aFecció als espais verds 8 aFecció a la mObilitat dels veïns, vianants  
 i a l’activitat ecOnÒmica i d’empreses

8.5 Tanques de protecció

  8.5.1 L’obra ha d’estar separada amb tanques en  
tot el seu recorregut

  8.5.2 Les tanques s’han de col·locar fermament,  
fixades entre si i amb una separació màxima 
d’11 cm

  8.5.3 Han de tenir les característiques adequades  
(sense caires vius, antilliscants, resistents a  
la bolcada, etc.)

  8.5.4 Han d’estar separades com a mínim uns 50 cm 
de la part més exterior de la rasa

  8.5.5 Els peus de formigó sobre els quals es col·loquin 
han de sobresortir igual per tots dos costats

8.6 Planxes de cobertura de rases

  8.6.1 Han d’estar fixades correctament i no moure’s 
quan hi passin vianants 

  8.6.2 S’ha d’evitar l’ús de taulons de fusta per cobrir 
les rases 

  8.6.3 Les planxes han de ser antilliscants

8.7 Afecció d’accessos de vianants, veïns, activitats 
econòmiques i d’empreses

  8.7.1 Els accessos a habitatges, comerços, etc.,  
han d’estar nets i lliures de materials d’obra

  8.7.2 S’ha de garantir l’accés dels vianants, veïns, 
activitats econòmiques i empreses als serveis 
bàsics com contenidors, papereres, etc.
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La verificació dels aspectes relacionats amb el soroll requereixen una actuació es-
pecialitzada en la matèria i amb equipament tècnic i experiència en el mesurament 
acústic. En els casos que, fruit de les inspeccions generals in situ, s’hagin detectat 
anomalies al respecte i sempre que es consideri oportú, els aspectes que caldrà 
verificar seran:

Al marge dels documents que es requereixin a través del plec de condicions tècni-
ques que regiran el concurs de selecció del contractista, els principals documents 
que caldrà sol·licitar seran:

En el cas que, fruit de la inspecció general in situ, es consideri que la il·luminació de 
senyalització de l’obra és insuficient, també es podria requerir la mesura del nivell 
d’il·luminació obligat (10 lux).

Aquesta documentació es podria requerir:

· A peu d’obra per lliurar-la de manera immediata, la documentació  
 obligatòria. 
· A peu d’obra per lliurar-la posteriorment, la que es decideixi, especialment  
 la que fa referència a la informació prèvia de l’obra o al manteniment de  
 vehicles.
· En el moment de rebre-la, com ara la documentació relacionada amb  
 la gestió de residus de l’obra a través de gestors autoritzats.

aspecte QUe cal mesUrar / inspecciOnar dOcUmentació QUe es reQUereiXObservaciOns ObservaciOns

maQUinària   

El soroll emès per la maquinària per tal de verificar que no supera els nivells 
de soroll que estableixen les especificacions tècniques (placa d’homologació)

característiQUes de la maQUinària   

Els motors de combustió han d’estar equipats amb silenciadors de gasos de 
combustió i sistemes esmorteïdors de soroll i vibracions.

Els martells pneumàtics, autònoms o no, han de disposar d’un mecanisme 
silenciador de l’admissió i expulsió de l’aire.

Els compressors i la resta de maquinària sorollosa ha de funcionar amb tots 
els elements de protecció instal·lats, bé pel fabricant o bé amb posterioritat, 
per amortir els sorolls.

Els elements aïllants o esmorteïdors del soroll de la maquinària, especialment 
de martells i motors.

GeneradOrs elÈctrics   

El nivell de potència sonora: com a màxim 95 dB PWl  
(87 dB de pressió acústica a 1 m)

La presència de components tonals en l’espectre de soroll

nivell de sOrOll a l’entOrn   

Els nivells de soroll ocasionats per l’obra que afectin l’entorn 

vehicles   

Certificat d’haver passat satisfactòriament la iTV

maQUinària   

Especificacions tècniques (emissions de fums, partícules i soroll) 

Registres de manteniment de la maquinària

hOrari de treball   

Autorització municipal per actuar fora de l’horari establert

Gestió de residUs   

Registres conforme els residus generats per l’obra han estat gestionats per 
una empresa inscrita al Registre General de Gestors de Residus de Catalunya

Registres conforme els residus especials generats per l’obra han estat trans-
portats per un transportista autoritzat per la Junta de Residus

Llista dels residus que es generen a l’obra segons nomenclatura del Catàleg 
Europeu de Residus Vigent

inFOrmació prÈvia de l’Obra   

Comprovant d’haver informat de l’execució de l’obra, amb antelació, a les enti-
tats de persones cegues de la ciutat i a les federacions d’entitats de persones 
amb discapacitat física 

dispOnible  
a peU d’Obra

dispOnible  
a peU d’Obra

dispOnible  
a peU d’Obra
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