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1.2 Vies ferroviàries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3- Interior de la estació, vestíbul 

y finestreta de venta de bitllets. 

Foto 4- Via general 1. 
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Foto 5- Via general 2. 

Foto 6- Via 3 pràcticament en desús. 
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Foto 7- Via morta 5. 

Foto 8- Vies de mercaderies (4-12). 
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1.2 Accés andanes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9- Detall de l’andana costat 

estació. 

Foto 10- Detall de l’andana central 
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Foto 11- Vista general del pas a nivell 

de connexió entre andanes. 

Foto 12- Instantània de la utilització 

del pas a nivell. 
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2. PÀRQUING DE L’ESTACIÓ DE FERROCARRILS DE LLANÇÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 13- Vista general del pàrquing 

de l’estació. 

Foto 14- Zona de pàrquing de terres 
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

Per dur a terme aquest estudi geotècnic, s’ha utilitzat un estudi realitzat a Estació de 

Ferrocarrils de Portbou, degut a que l’ajuntament de Llançà no disposava de cap estudi 

per la zona que es pretenia estudiar. 

S’ha escollit aquest estudi en concret perquè és el que oferia mes semblança 

geotècnica (cota respecte el mar, ambient exposat, etc) respecte la zona a on es 

planifica l’execució d’un pas inferior entre andanes a l’estació de ferrocarrils de llançà.  

Llavors s’ha adaptat les característiques geotècniques i geològiques de l’estudi de 

Portbou a la zona de Llançà. 

Els objectius d’aquest estudi són determinar la naturalesa i característiques 

geotècniques dels diferents materials que conformen el subsòl, així com les diferents 

profunditats de fonamentació, càrregues admissibles i assentaments previsibles. 

S’ha de destacar que la caracterització geològica i geotècnica es realitza en base a 

assaigs puntuals distribuïts per la superfícies del solar. Malgrat que d’entrada hom pot 

pensar que en el seu conjunt són extrapolables a la totalitat de la zona, no es pot 

descartar completament l’existència de zones de característiques diferents a les 

indicades degut a la presencia de variacions laterals o bé per la presència de llentions 

molt locals i de dimensions reduïdes. 

Aquest estudi no recull el comportament del terreny en relació a fenòmens 

imprevisibles i geològicament profunds (cavitats, carstificació, restes antropològiques, 

etc...) 

2. GEOLOGIA DE LA ZONA 

2.1 Trets geomorfològics i geològics 

Geològicament, la zona es troba a sobre de materials cambroordovicians, 

principalment pissarres i esquists càrstics. Aquest substrat pot estar recobert per 

dipòsits gravitacionals principalment de graves amb sorres i llims sorrencs. (figura 2, 

annexes) 
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2.2 Estratigrafia 

En superfície s’ha trobat la unitat de material sobreposat (potencia de 2.90-3.00 

metres) que es situa al damunt de la unitat II de sorres amb graves de pissarres i 

esquists de mida mm. a cm. amb pocs fins (unitat II). A partir de 6.00 – 6.50 metres la 

unitat II passa a tenir una matriu més argilosa amb un contingut semblant de sorres i 

graves subanguloses de mida mm a cm (unitat III). Segons posició relativa apareix la 

unitat IV de roca metamòrfica de pissarres negres i filites a una profunditat de 7.4 m 

en S2 i de 14.89 m en P1 (veure correlació columnes,annexes), amb una potència 

mínima de varis centenars de metres. 

2.3 Àrea hidrogeològica, nivell freàtic i permeabilitat 

Segons les àrees hidrogeològiques de Catalunya, ens trobem en l’extrem oriental de 

l’anomenat sector primer, àrees pirenaiques: àrea cambro-ordovicina de l’Albera-Cap 

de Creus. 

En els assaigs DPSH P1 i en els sondeigs S1 i S2 (veure plànol annexes) a la data 

d’execució dels treballs sobre el terreny, s’ha detectat el nivell freàtic a una 

profunditat de – 8.60 / - 8.30 metres. 

Podem considerar una permeabilitat per a cada unitat de (Taula 2.1): 

Tipus de sòl Clau  Permeabilitat teòrica 

Unitat II (Graves amb sorres) GP/GM 0.05 – 1 cm/s 

Unitat III (Graves amb sorres amb matriu argilosa) SP/SM/SC 10-3 – 5x10-3 cm/s 

Unitat IV (roca;pissarres) Rc 10-11 – 10-9 cm/s 

 

3. TREBALLS DE RECONEIXEMENT 

Els treballs de reconeixement realitzats per a l’estudi geotècnic, han comprés les 

següents actuacions: 

- Sondeigs mecànics 

- Assaigs in situ 

- Assaigs de laboratori 

Taula 2.1- Representació de la permeabilitat per a cada tipus de sòl. 
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3.1 Sondeigs mecànics 

La campanya ha consistit en la realització de un Penetròmetre Dinàmic_DPSH 

anomenat P1 i dos sondeigs a Rotació amb recuperació de testimoni continu 

anomenats S1 i S2. 

La situació dels assaigs s’esquematitza a la figura 3 (annexes) 

La profunditat de cadascun dels assaigs és la següent (Taula 3.1): 

 

 

Per a la realització de les columnes estratigràfiques i de la correlació, s’ha pres com a 

cota zero la cota de la boca dels sondeigs. 

L’equip de sondeigs emprat ha estat un PENETRÒMETRE DINÀMIC d’erugues model 

PDP 3.10D (diesel) de TECOINSA, accionat hidràulicament i muntat sobre unes erugues 

de goma d’accionament hidràulic. La varilla utilizada és de 1.000 mm i de 32mm de 

diàmetre. 

Els sondeigs a rotació amb testimoni continu S1 i S2 s’ha realitzat amb una màquina 

TP-30 de TECOINSA muntada dalt d’un vehicle tot terreny (fotos annexes), bateria 

senzilla de diàmetre 86 mil·límetres i longitud de barnillatge de 0,96m. En els annexes, 

registre dels sondeigs, es detallen els mètodes de perforació, les cotes allà on s’han 

aplicat i es descriuen els diferents materials travessats. 

3.2 Assaigs in situ 

En el punt P1 s’ha realitzat un assaig de Penetració Dinàmica contínua-DPSH, 

(diàmetre de 32 mm i puntassa perduda de 20 cm2) comptabilitzant el número de cops 

N necessaris per clavar trams de barnillatge de 20 cm (N20) mitjançant el penetròmetre 

ja descrit. El paràmetre N20 ens permet calcular la resistència a la penetració dinàmica 

per punta i es correlaciona amb els paràmetres geomecànics (veure gràfiques,annexes) 

Sondeig Profunditat (m) 

P1 14.8 

S1 12.00 

S2 8.50 

Taula 3.1-  Profunditat dels assaigs. 
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Sondeigs a Rotació (S1 i S2). En el S1 s’han realitzat un total de 4 assaigs de penetració 

standard S.P.T (Assaig Normal de Penetració, Standard Penetration Test) segons la 

NORMA UNE 103-800-92. 

De forma resumida, la realització de l’assaig SPT consisteix en clavar 60 centímetres en 

el terreny un conus normalitzat, contant el número de cops necessari per a penetrar 

trams de 15 cm. Es realitza mitjançant una maça de 63.5 Kg que cau des d’una altura 

de 76 cm. Els valors de colpeig dels dos trams centrals de 15 cm sumats duen al 

paràmetre Nspt. Quan el terreny és molt resistent s’atura la prova quan s’apliquen 50 

cops per a un tram de 15 cm (RETOP, R) anotant la penetració realitzada. Els resultats 

dels assaigs S.P.T. realitzats han estat els següents (Taula 3.2): 

Profunditat 

Assaig 

Unitat Sondeig Núm. 

Cops 

tram 15 

Núm. 

Cops 

tram 30 

Núm. 

Cops 

tram 45 

Núm. 

Cops 

tram 60 

NSPT 

2.90 II S1 10 7 9 9 16 

6.00 III 4 4 10 5 14 

9.60 4 7 13 12 20 

11.40 21 18 22 16 40 

3.00 II S2 9 5 5 5 10 

5.20 4 8 7 26 15 

 

Els treballs de camp han estat supervisats per geòlegs qualificats de GEONIVAL, 

Geologia Aplicada s.I. i les investigacions per TALP, Investigacions geotècniques S.L. 

(empresa amb acreditació en l’àmbit GTC amb número 06185GTC06 (B) sota les 

indicacions de GEONIVAL, Geologia Aplicada s.I.(Taula 3.3). 

ASSAIGS NORMATIVA QUANTITAT 

Penetració Dinàmica_DPSH UNE 103.801/94 1 

Sondeigs a rotació  2 

Assaig SPT UNE 103-800/92 6 
 

 

Taula 3.2-  Resultats dels assaigs S1 i S2. 

Taula 3.3-  Representació de la quantitat dels assaigs P1, S1 i S2. 
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3.3 Assaigs de laboratori 

Els assaigs de laboratori han estat realitzats per GEOPAYMA S.A. Laboratori acreditat 

en l’àmbit de Mecànica del sòl: presa de mostres inalterades, assaigs i proves “in situ” 

de sòls. DOGC núm 1595 18-5-92 resolució del 15-4-92 D.G.AH.-D.P.T.O.P amb el núm. 

06020ST/92 i DOGC núm. 2452 11-8-97 D.G.A.H.-D.P.T.O.P amb el núm. 06020ST/97R. 

Per tal de caracteritzar geotècnicament els terrenys estudiats s’han realitzat assaigs de 

laboratori en dues mostres obtingudes en el sondeig S1. Els assaigs realitzats en les 

mostres han estat els següents (Taula 3.4): 

 

 

 

 

 

Els resultats d’aquestes anàlisis es recullen a les actes de laboratori dels annexes i es 

sintetitzen en la taula següent (Taula 3.5): 

 

 

 

 

 

 

  

Taula 3.4-  Representació de dues mostres (M1 i M2) del sondeig S1. 

Taula 3.5-  Resultats dels anàlisis de les dues mostres. 
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4. GEOTÈCNIA 

4.1 Materials perforats 

A partir dels treballs; els específics per a l’elaboració de l’estudi geotècnic (sondeigs 

mecànics i assaigs in situ), consultes bibliogràfiques i observació els afloraments de la 

zona, s’interpreten els materials que conformen el subsòl de la zona. 

Des del punt de vista litològic - geotècnic s’ha diferenciat tres unitats principals de sòl i 

una de roca, relativament ben definides i de característiques geotècniques diferents 

unes de les altres. A continuació es defineixen les unitats diferenciades. 

 

 

 

 

 

 

4.2 Compacitat relativa del terreny 

En la taula següent es presenten els valors de compacitat relativa del terreny assajat 

de la unitat II i III. 
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La compacitat relativa dels materials ha estat determinada mitjançant el següent 

quadre (Taula 4.1): 

 

 

 

 

4.3 Expansivitat 

Per tal de determinar el grau d’expansivitat dels diferents materials que constitueixen 

el subsòl de l’àrea estudiada, s’han seguit els següents criteris (Taula 4.2): 

 

 

 

 

 

 

 

D’aquesta manera el grau d’expansivitat determinat és (Taula 4.3): 

 

 

 

  

Taula 4.1-  Representació de la compacitat relativa dels materials. 

Taula 4.3-  Resultats del grau d’expansivitat de les unitats I,III,IV. 

Taula 4.2-  Quadre per determinar el grau d’expansivitat. 
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5. BASES DE CÀLCUL 

Qualsevol fonamentació, per a estar correctament dissenyada, ha de complir les 

següents condicions: 

 Transmetre al terreny les càrregues de l’estructura garantint una seguretat 

enfront a trencament i enfonsament i unes deformacions o assentaments 

tolerables. A la pràctica habitual s’acostuma a adoptar un coeficient de 

seguretat F=3. 

 Posseir suficient resistència com element estructural. 

 No estar afectada per agents externs, naturals (agressivitats de les aigües o del 

terreny, modificacions del nivell freàtic, canvis de volum del terreny, etc.) o 

artificials (excavacions pròximes, etc.) 

 Les fonamentacions s’hauran de dimensionar de manera que no s’ocasionin 

danys en estructures o edificacions pròximes. 

Els càlculs de capacitat de càrrega i assentament s’han realitzat a partir de paràmetres 

basics dels materials que conformen el substrat, obtinguts en els assaigs normals de 

penetració SPT i en la penetració dinàmica- DPSH per a una fonamentació superficial 

directa amb sabates contínues de B≤2.00m. 

Els increments de tensions que es produeixen en el terreny quan s’apliquen les 

càrregues de fonamentació duen associats uns moviments, la magnitud dels quals 

depèn de la deformabilitat del sòl. Aquest moviments solen tenir com a component 

principal la vertical i s’anomenen assentaments. 

En el càlcul de la fonamentació s’estableix una limitació d’assentaments de manera 

que no s’ocasionin danys a les estructures i tancaments i que no s’alteri la funcionalitat 

de la construcció 

En el cas de que la cota de fonamentació coincideixi dins del sòl descrit en la unitat II, 

s’ha calculat la càrrega admissible del terreny mitjançant la formula de Terzaghi i Peck. 

Aquesta fixa les tensions admissibles de manera que es tingui una seguretat enfront 

l’enfonsament i que l’assentament sigui inferior a una polzada (2.54 cm). Aquestes 

fórmules es basen en els resultats dels assaigs SPT, que a la vegada són 

correlacionables amb els de penetració dinàmica-DPSH. 
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6. CÀRREGUES ADMISSIBLES I ESTIMACIÓ D’ASSENTAMENTS 

6.1 Càrregues admissibles 

Les pressions admissibles (qadm) màximes calculades per als materials de potencial 

recolzament de la fonamentació són (Taula 6.1): 

 

 

 

 

6.2 Estimació d’assentaments 

La cota de fonamentació projectada està dins d’una unitat de sòl granular (unitat II), 

s’han calculat els assentaments mitjançant el mètode de Meyerhof (1965) consisteix 

en calcular el valor mig de penetració e un gruix de terreny igual a l’amplada de la 

sabata i contat a partir del pla de fonamentació. El segon pas és l’aplicació de les 

equacions que presenten als annexes (Taula 6.2). 

 

 

 

 

 

Aquest valors d’assentaments són admissibles segons Norma NBE-AE-88. 

6.3. Assentaments diferencials 

Per tal d’evitar assentaments diferencials es recomana fomentar tot l’habitatge al 

damunt de mateixa unitat. No preveiem problemes atès que per sota els primers 3.00 

m de rebliment hi ha la unitat II, unitat recomenada per a fonamentar i és 

suficientment homogènia i potent. 

Taula 6.1-  Taula de pressions màximes admissibles per als materials. 

Taula 6.2-  Estimació dels assentaments en funció del tipus de fonamentació. 
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6.4 Coeficient de balast 

El coeficient de balst per a plaques de (0.3x0.3) m2 (k30) extrapolat a partir de les 

expressions de Terzaghi: 

 

 

Unitat II de sorres amb graves (profunditat de 3 a 5 m): K30 = 9.0 KG/cm3 

6.5 Resittències unitàries en putna (Rp) i fust (Rf)  
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7. EXCAVABILITAT, TALUSSOS, MURS I SISMICITAT 

7.1 Excavabilitat 

Les unitats I,II i III que conformen el subsòl del solar poden ser excavades amb 

maquinària de potència convencional mitjançant la cullera. 

La unitat IV de reoca metamòrfica requerirà de l’ús del martell pneumàtic per ser 

excavada. 

7.2 Estabilitat de talussos 

Atesa la baixa consistència i l’alt component granular de la unitat II, la seva excavació 

pot requerir de l’entibació per a ser realitzada amb seguretat. Si es preveuen zones 

potencialment inestables la Direcció Tècnica de l’Obra haurà de decidir sobre la seva 

utilització. 

7.3 Sismicitat 

Segons l’aplicació de la “Norma de construcción Sismorresistente” NCSE-02, en l’obra 

que ens ocupa a la població de Portbou hi ha una accelreació bàsica ab: 
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8. CONCLUCIONS I RECOMANACIONS 

A partir dels resultats i de les dades exposades anteriorment, es detallen a continuació 

les següents recomanacions de fonamentació per a l’edifici a rehabilitar. Damunt la 

unitat de rebliment, NO S’HA DE FONAMENTAR degut a l’heterogeneïtat dels materials 

constituents. 

Dins de la unitat II a partir de – 3.00 m i fins a -5.00 m: 
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ANNEX 1: Fotografia aèria de la zona i plànol de situació geològica 

A continuació s’adjuntaran les imatges, on es pot observar la fotografia aèria de la 

zona de present estudi geotècnic (Fig. A1.1) i el plànol de la situació geològica de la 

zona estudiada (Fig. A1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situació aproximada de la zona en que s’ha fet l’estudi geotècnic 

  Fig. A1.1-  Fotografia aèria de la zona d’estudi 

Fig. A1.2-  Plànol de la situació geològica de la zona 
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ANNEX 2: Plànol de situació dels punts d’investigació de la zona 

A continuació s’adjunta un plànol de la localització dels tres assaigs, el penetròmetre 

Dinàmic_DSPH anomenat P1 i els sondeigs de rotació amb recuperació de testimoni 

continu anomenats S1 i S2 (Fig. A2.1). 

  

S2 

S1 

P1 

Fig. A2.1-  Representació de la localització dels 3 assaigs. 
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ANNEX 3: Quadre sintètic estratigràfic 

Columna Estratigràfica del sondeig S1 
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Columna Estratigràfica del sondeig S2 

 

  

NF 
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ANNEX 4: Gràfiques de Penetració Dinàmica DPSH 
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ANNEX 5: Recull fotogràfic dels testimonis obtinguts en els assaigs S1 i S2 

Assaig S1 
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Assaig S2 
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1. INTRODUCCIÓ 

 Aquest estudi de alternatives pretén determinar quina és la millor solució per a la 

construcció d’un pas entre andanes entre les diferents opcions plantejades. 

Primer de tot s’analitzarà quina és la millor ubicació per a la construcció del pas entre 

andanes. Tot seguit es realitzarà un anàlisis de les diferents alternatives tenint en 

compte una sèrie de paràmetres.  

Finalment utilitzant el programa “MIVES”, es determinarà quina és la solució més apte 

per a la construcció del pas. 

2. UBICACIÓ DEL PAS 

La estació de ferrocarrils de Llançà esta formada per dues vies principals de transport 

de passatgers, una línia Barcelona-Portbou i una altre línia Portbou-Barcelona, 

ambdues línies separades per l’andana II. El principal problema és que per creuar des 

de l’andana I a la andana II, els usuaris ho fan mitjançant un pas a nivell sense 

senyalitzacions tan vertical com horitzontal, amb la qual cosa és una situació de perill 

pels vianants. 

Per solucionar el problema de connexió entre andanes es proposen tres ubicacions, tal 

i com es pot observar en la següent figura (Fig. 2.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Fig. 2.1- Representació de les tres ubicacions per a la construcció del 

nou pas. 
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A continuació es defineix els avantatges i inconvenients de les 3 alternatives de pas per 

a cadascuna de les tres ubicacions plantejades. 

Ubicació 1:  

Tenint com a punt de referència la 

sortida de l’estació de ferrocarrils, 

esta situada a uns 10 metres en front 

la via del tren i a 9 metres del 

recorregut de usuari a l’entrada del 

pas, tal i com es pot observar en la 

imatge (Fig. 2.2).  

 

En aquest cas les tres alternatives de 

pas tenen els mateixos pros i contres. 

 

 

 

 Avantatges: 

- El seu accés principal des de la sortida de l’estació de Renfe fins al pas és de 

les mes properes, donant comoditat els seus vianants. 

- Es disposarà d’espai suficient per al procés constructiu. 

- No perjudica ningun altre servei proper a la zona. 

- Durant l’execució del nou pas, és podrà seguint utilitzant el pas a nivell 

actual, sense haver de fer un altre pas auxiliar. 

 

 Inconvenients: és una de les ubicacions que no aporta cap aspecte negatiu. 

 

  

Fig. 2.2 - Representació gràfica de la ubicació 1 

per a la construcció del nou pas. 
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Ubicació 2:  

Està situat a on es troba l’actual pas  a 

nivell sense senyalitzacions tan verticals 

com horitzontals. Situat a uns 10 metres 

enfront la via del tren i a 7,5 metres del 

recorregut de usuari a l’entrada del pas.  

En aquest cas el pas elevat i el pas 

subterrani tenen els mateixos pros i 

contres, però el pas amb senyalitzacions 

no, per aquest motiu s’ha analitzat a 

part (Fig. 2.3). 

 

 

 

1) Pas elevat amb passarel·la i pas subterrani. 

 Avantatges: 

- El seu accés principal des de la sortida de l’estació de Renfe fins al pas és de 

curta distància, aportant comoditat els seus vianants. 

 Inconvenients: 

- Durant l’execució del pas de nivell, no hi haurà cap altre mitjà de pas per 

creuar l’andana, de manera que s’haurà de realitzar un pas auxiliar. 

- Durant la seva execució ocuparia gran part de l’andana, dificultant l’accés a 

l’estació de Renfe. 

2) Pas a nivell amb senyalitzacions. 

 Avantatges: 

- El seu accés principal des de la sortida de l’estació de Renfe fins al pas és de 

curta distància, aportant comoditat els seus vianants. 

- Disposarà d’espai suficient, sense dificultar l’accés a l’estació Renfe. 

Fig. 2. 3 - Representació gràfica de la ubicació 2 

per a la construcció del nou pas. 
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 Inconvenients:  

- Durant l’execució del pas de nivell, no hi haurà cap altre mitjà de pas per 

creuar l’andana, de manera que s’haurà de realitzar un pas auxiliar. 

Ubicació 3:  

Tenint com a punt de referència 

la sortida de l’estació de 

ferrocarrils, es troba situada a 

uns 10 metres enfront la via del 

tren, a 29 metres del recorregut 

de l’usuari a l’entrada del pas i 

a més hi ha un bar situat a 5 

metres a peu de via enfront el 

pas (Fig. 2.4). 

 

 

En aquest cas el pas elevat i el pas a nivell tenen els mateixos pros i contres, en canvi el 

pas subterrani no, per tant s’ha analitzat a part. 

 

1) Pas subterrani. 

 Avantatges: 

- Durant l’execució del nou pas, és podrà seguint utilitzant el pas a nivell que 

existeix actualment, sense haver de fer un altre pas auxiliar. 

 Inconvenients: 

- El seu accés principal des de la sortida de l’estació de Renfe fins al pas, és de 

les mes allunyades, perjudicant la comoditat els vianants. 

- No disposarà d’espai suficient per a la seva execució, ja que es necessiten 

un mínim de 9 metres d’espai per poder realitzar tot el procés constructiu. 

- Perjudica notablement el bar. 

 

Fig. 2.4 - Representació gràfica de la ubicació 3 per a la 

construcció del nou pas. 
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2) Pas elevat i pas a nivell amb senyalitzacions. 

 Avantatges: 

- Es disposarà d’espai suficient per a la seva execució. 

 Inconvenients: 

- El seu accés principal des de la sortida de l’estació de Renfe fins al pas, és de 

les mes allunyades, perjudicant la comoditat els vianants. 

- Perjudica notablement el bar. 

Una vegada s’ha analitzat els aspectes positius i negatius de les tres possibles 

ubicacions, s’arriba a la conclusió que la ubicació més competent per dur a terme 

qualsevol pas constructiu és la ubicació 1.  Atès que és la ubicació que disposa: 

1) Espai suficient per realitzar qualsevol procés constructiu. 

2) D’un pas auxiliar (l’actual) que es podrà fer servir durant l’execució del nou pas. 

3) De la no afectació a cap servei. 

4) De més comoditat pels usuaris.  

3. DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES 

Un cop s’ha localitzat l’ ubicació més idònia per dur a terme la construcció d’un nou 

pas a nivell, es procedeix a determinar quina de les tres alternatives és la més correcta 

per fer front el pas entre andanes. Primer de tot, per tenir una idea de cada 

alternativa, és realitza una descripció simple de les tres alternatives.   

3.1 Pas superior 

La solució consta d’una passarel·la metàl·lica que creuarà la via del tren en direcció 

Barcelona - Portbou. La passarel·la ha de tenir un gàlib lliure vertical mínim de 7,5 

metres i anirà unida per ambdós extrems per escales de vianants. El pas que ha de 

superar uns 7,29 metres. 
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3.2 Pas subterrani 

La solució consta d’un túnel d’ aproximadament 9 metres de llargada que creuarà la 

via de tren direcció Barcelona – Portbou. Els accessos pel pas inferior estaran formats 

per escales de vianants que surten a la superfície. També es realitza la construcció 

d’uns ascensors per a cada andana. És necessita un espai de treball mínim de 10 

metres, ja que la construcció dels calaixos per dur a terme el pas, s’hauran de realitzar 

fora de l’emplaçament final però de forma que l’eix de construcció de l’estructura 

coincideixi amb l’eix de l’emplaçament definitiu. 

3.3 Pas a nivell amb senyalitzacions verticals i horitzontals 

Aquesta alternativa és basa en la col·locació de senyalització vertical i horitzontal, 

habilitant el pas als vianants mitjançant un creuament a la mateixa cota entre ambdós 

costats de la via. Es podria dir, que és el pas que hi ha actualment amb l’absència de les 

senyalitzacions.   

4. ANÀLISIS DE LES ALTERNATIVES MITJANÇANT L’EINA MIVES 

En aquest apartat es proposa un model complet per a la determinació de l’alternativa 

més factible. Per realitzar aquest model, es tindrà en compte les característiques i els 

aspectes mes rellevants d’un pas a nivell. 

Amb la finalitat d’obtenir una metodologia per a la optimització d’un pas a nivell des 

de una perspectiva sostenible, s’adapta al model a la eina Mives. 

4.1 Introducció a l’eina MIVES 

MIVES és l’acrònim de “Modelo Integrado para una Evaluación Sostenible”. Tracta 

sobre una metodologia de suport a la presa de decisions. Permet traslladar les 

diferents característiques dels objectes a avaluar a una sèrie de paràmetres homogenis 

i quantificables, que faciliten la objectivització de l’elecció.  

La metodologia es basa en disgregar els diferents paràmetres de l’avaluació, definint 

un model que sigui capaç de ser ponderat per a cada una de les alternatives, en una 

magnitud adimensional que anomenarem valor. Comparant les unitats de valor de les 
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diferents alternatives, es podrà realitzar una elecció objectiva. Per això, es refereix a 

una avaluació sostenible.  

D’aquesta manera s’analitzarà les diferents alternatives, per tal d’obtenir la solució 

més adequada i sostenible. 

4.2 Criteris utilitzats (Arbre de requeriments) 

A partir dels aspectes i condicions que afecten els diferents tipus d’alternatives, es 

definiran una sèrie de criteris i/o arbre de requeriments, que servirà com a base per 

l’avaluació de qualsevol alternativa exposada. 

Per desenvolupar aquest arbre de requeriments s‘ha tingut en compte quatre 

requeriments fonamentals: 

1. Econòmic 

El composen els aspectes relacionats amb els costos derivats de totes les activitats al 

llarg del cicle de vida d’un pas entre andanes. Està format per dos criteris: 

 Costos directes: té com a objectiu calcular els costos que, de forma clara, 

intervenen directament en l’elaboració d’una obra pública. Els indicadors que 

es tindran en compte són:  

- Cost de construcció: mesurat en €/unitat, correspon els costos dels 

materials, la mà d’obra, la maquinària (no inclou transport ni 

col·locació) i costos auxiliars. 

- Cost de manteniment: mesurat en €/any, correspon els costos generats 

durant la vida útil del pas, per mantenir el seu servei en bones 

condicions. 

 Costos indirectes: són els costos d’execució que no són directament imputables 

a unitats d’obra concretes, sinó al conjunt o part de l’obra. L’indicador que s’ha 

utilitzat és el temps de posada en servei, que mesura el termini estipulat 

inicialment en la fase de planificació i el moment que es posa en servei. 

2. Funcional 

Descriu tots els aspectes tècnics i de servei del pas entre andanes en cada procés 

constructiu, quedant englobats aspectes de comportament i adaptabilitat de 
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l’estructura. El criteri que s’ha utilitzat és el comportament de l’estructura, en que 

analitza la qualitat que poden oferir les diferents alternatives de pas. Els indicadors 

que s’utilitzaran són: 

 Durabilitat: és la capacitat dels materials i les construccions de mantenir de 

manera satisfactòria els requeriments mecànics. S’avalua de manera 

qualitativa, assignant els atributs referits a la durabilitat definits com dolenta, 

regular, bona i molt bona, en una puntuació corresponen a 0, 25, 50, 75 i 100 

respectivament. 

 Renovació estructural: valora la facilitat de renovació per realitzar canvis 

parcials o totals del sistema estructural. S’avalua de la mateixa forma que en el 

cas anterior. 

3. Mediambiental 

Inclou tots els aspectes referents a consums de recursos, com materials, aigua i 

energia, principalment en l’etapa de fabricació i transport. I a les emissions del medi 

ambient de totes les substàncies que provoquen les diferents categories d’impacte.  

Els criteris que s’han tingut en compte són: 

 Recursos empleats: és el conjunt de capacitats i elements, tan naturals com 

produïts per l’home, que es poden utilitzar per produir béns o serveis sense la 

necessitat de ser modificats. Els indicadors que s’han dut a terme són: 

- Recursos renovables: són aquells recursos en que la seva existència no 

s’esgoten amb la seva utilització, degut que tornen al seu estat original 

o es regeneren. S’avalua en tan per cent (%). 

- Materials reciclables a utilitzar: són aquells materials que ja han 

complert la seva funció i que es podran reutilitzar per fer la mateixa 

funció o una altre. S’avalua en tan per cent (%). 

 Categories d’impacte: fa referència a les emissions externes que perjudiquen el 

medi ambient. Els indicadors que s’han tingut en compte són: 

- Contaminació en pols: són petites partícules sòlides de pols, cendres, 

ciment o pol·len disperses en l’atmosfera i tenen un diàmetre inferior a 
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10 µm. Es mesura de manera qualitativa, assignant els atributs referits 

al nivell de contaminació definits com dolenta, regular, bona i molt 

bona, en una puntuació corresponen a 0, 25, 50, 75 i 100 

respectivament. 

- Petjada de carboni: es refereix a la totalitat de gasos de l’efecte 

hivernacle emesos per a la realització de l’obra. Es mesura en massa de 

CO2 total equivalents. 

4. Social 

En aquest terme s’avalua principalment la comoditat i seguretat dels usuaris, 

paràmetre important per intentar solucionar el problema de perillositat que ofereix el 

pas entre andanes. Tots els indicadors es mesuren de manera qualitativa, assignant 

com dolenta, regular, bona i molt bona, en una puntuació corresponen a 0, 25, 50, 75 i 

100 respectivament. Els criteris que s’han tingut en compte són: 

 Afectacions durant la construcció: fa referència a la comoditat i seguretat tan 

dels constructors com dels usuaris en el procés de l’execució de l’obra. Els 

indicadors que s’utilitzaren són: 

- Riscos laborals: valora la seguretat laboral dels constructors durant la 

construcció. 

- Comoditats dels usuaris: valora la comoditat dels usuaris durant l’obra. 

- Soroll: valora la contaminació acústica en el procés de construcció. Es 

considera inacceptable aquell soroll que supera els 65 decibels. 

 Afectacions dels usuaris: fa referència a la comoditat i seguretat un cop 

finalitzada l’obra. Els indicadors que el composen són: 

 Seguretat dels vianants: valora la seguretat que tenen els usuaris amb la 

utilització del nou pas entre andanes. 

 Comoditat dels vianants: valora la comoditat dels usuaris en la 

utilització del pas.  

 Nivell de vandalisme: es la facilitat que poden tenir aquells usuaris a 

prendre accions il·legals. 
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Taula 4.1 - Arbre de requeriments pel model. 

 

 Estètica: aquest criteri fa referència al impacte visual, que és un tipus de 

contaminació que afecta o pertorba la visualització del lloc o trenca la estètica 

d’una zona o paisatge. I té com a indicador l’aparença. 

 Finalment, s’adjunta l’arbre de requeriments que resumeix tot el que s’ha explicat 

anteriorment. (Taula 4.1) 

 

Requeriments Criteris Indicadors 

Econòmic 

Costos directes 
Cost de construcció   (€/unitat) 

Cost de manteniment  (€/any) 

Costos indirectes 
Temps de posada en servei 

(Setmanes) 

Funcional Comportament de l’estructura 

Durabilitat  (Puntuació de 0-100) 

Renovació estructural 

 (Puntuació de 0-100) 

Mediambiental 

Recursos empleats 
Recursos renovables (%) 

Materials reciclables a utilitzar (%) 

Categories d’impacte 

Contaminació en pols 

(Puntuació de 0-100) 

Petjada de carboni (CO2) 

(kg de CO2 total) 

Social 

Afectacions durant la construcció  

Riscos laborals  (Puntuació de 0-

100) 

Comoditat dels usuaris  

(Puntuació de 0-100) 

Soroll (Puntuació 0-100) 

Afectacions dels usuaris 

Seguretat dels vianants               

(Puntuació de 0-100) 

Comoditat dels vianants                      

(Puntuació de 0-100) 

Nivell de vandalisme 

(Puntuació de 0-100) 

Estètica 
Aparença 

(Puntuació de 0-100) 
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4.3 Assignació de funcions de valors i pesos 

Durant el procés d’execució del programa mives, s’han d’assignar unes funcions de 

valors per a cada indicador. Aquestes funcions es duran a terme en funció: 

1) El tipus de funció: continua, escalat o puntuació. Per la creació del model s’ha 

utilitzat per cada indicador una funció continua.  

2) El tipus de corba: lineal, convexa, còncava i forma S. Per la realització del model s’ha 

utilitzat per cada indicador un tipus de corba convexa i còncava. 

3) Unitat acceptada: la unitat en que s’expressa cada indicador. 

4) Límits de la funció de valor: es té present un punt de mínima i màxima satisfacció. 

Aquests valors s’han obtingut de l’ajuda de diferents projectes de pas entre andanes. 

A continuació es mostren les funcions de valors de cada un dels indicadors:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 4.1 - Cost de construcció Fig. 4.2 - Cost de manteniment 

Fig. 4.3 - Temps de posada en servei Fig. 4.4 - Durabilitat 
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Fig. 4.5 - Renovació estructural Fig. 4.6 - Recursos renovables 

Fig. 4.7 - Materials reciclables a utilitzar Fig. 4.8 - Petjada de carboni 

Fig. 4.9 - Contaminació en pols Fig. 4.10 - Riscos laborals 
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Fig. 4.11 - Comoditat dels usuaris Fig. 4.12 - Soroll 

Fig. 4.13 - Seguritat dels vianants Fig. 4.14 - Comoditat dels vianants 

Fig. 4.15 - Nivell de vandalisme Fig. 4.16 - Aparença 
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Per a l’ assignació dels pesos per a la creació del model, s’ha tingut en compte quin és 

el principal objectiu del projecte, i en base a això, s’han donat pesos als diferents 

elements de manera objectiva. Aquesta ponderació es pot fer de diverses maneres, en 

el nostre model, s’utilitzarà la metodologia AHP per donar pesos als diferents 

elements.  

En primer lloc s’ha donat en l’àmbit social un pes del 45 per cent, ja que es una de les 

principals raons per dur a terme aquest procés constructiu, per consegüent es 

considera molt important les afectacions dels vianants i la seva seguretat. 

En segon lloc, s’assigna un pes del 20 per cent a la part econòmica, ja que la diferencia 

de pressupostos entre els diferents passos poden ser importants.  

En tercer lloc, s’ha donat la mateixa importància a la part funcional amb un pes del 20 

per cent, per la qualitat que poden oferir les diferents alternatives tenint en compte la 

seva durabilitat i la seva facilitat de renovació.  

En últim lloc, el terme mediambiental se li ha atorgat poc pes, ja que és un dels 

aspectes menys rellevants per a la construcció del nou pas i això es degut a que el 

principal objecte del projecte es solucionar els problemes socials, per tant se li ha 

assignat un pes del 15 per cent.  

En la següent figura es pot observar amb més detall els pesos de tots els indicadors i 

criteris (Fig. 4.17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.17 - Assignació de pesos en els requeriments, criteris i indicadors. 
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4.4 Assignació de la quantificació per a les alternatives 

Una vegada creat el model, es defineixen les tres alternatives que es pretenen 

estudiar. Aquestes alternatives són: pas inferior, pas elevat i pas a nivell amb 

senyalitzacions verticals i horitzontals. Per realitzar l’estudi s’introdueixen les 

quantificacions dels indicadors per a cada alternativa. Per quantificar s’utilitzarà un 

criteri raonable en funció de la informació cercada.  

Tot seguit es detallen les qualificacions de tots els indicadors presents en el model per 

a cada alternativa. 

 Cost de construcció:  

En el pas inferior, desprès de observar diversos projectes, tenint més o menys les 

mateixes característiques, s’ha pogut estimar que el preu oscil·la entre 500.000 i 

1.500.000 euros, aplicant un promig, s’ha quantificat amb 1.000.000 euros. 

En el pas superior, tenint en compte que és una estructura metàl·lica prefabricada té 

un preu més econòmic que el pas inferior. S’ha estimat un preu entre 350.000 i 

1.000.000 euros, aplicant un promig, s’ha quantificat amb 675.000 euros. 

En el pas a nivell amb senyalitzacions, és l’alternativa més econòmica degut a que està 

formada majoritàriament per instal·lacions d’aparells electrònics. S’ha estimat un preu 

entre 5.000 i 15.000 euros, aplicant un promig, s’ha quantificat amb 10.000 euros. 

 Cost de manteniment: 

En el pas inferior, tenint en compte l’enllumenat durant tot l’any, el manteniment de 

l’ascensor i l’estructura de formigó, s’ha estimat aproximadament uns 1500 euros 

l’any.  

En el pas superior, degut a que estar a l’aire lliure, no caldrà d’instal·lacions 

d’enllumenat però si que caldrà el manteniment de les parets perquè no s’oxidin, 

avaluant-lo amb uns 750 euros.  

En el pas a nivell, en comparació amb les altres alternatives, el cost es tan baix que s’ha 

avaluat directament 0 euros. 
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 Temps de posada en servei: 

En el pas inferior tenint en compte tot el procés constructiu insitu i l’organització 

general de les obres, s’ha estimat aproximadament entre 15 i 30 setmanes, aplicant un 

promig, s’ha quantificat amb unes 23 setmanes.  

En el pas superior tenint en compte el trasllat de les peces prefabricades de metall, 

l’organització general de l’obra i la seva col·locació s’ha estimat un temps inferior a 

l’anterior, entre 10 i 24 setmanes, s’ha quantificat amb un promig de 17 setmanes. 

En el pas a nivell amb senyalitzacions al ser una obra de poca envergadura, sense grans 

processos constructius, s’ha estimat amb un valor mínim d’una setmana i màxim 6 

setmanes, quantificant-lo amb 2 setmanes. 

 Durabilitat: 

En aquest cas es tracta de valorar quina de les tres alternatives manté de manera 

satisfactòria els requeriments mecànics el màxim temps possible. Assignació valorada 

en puntuació de 0-100, sent 0 res de durabilitat i 100 molt bona durabilitat. De les tres 

alternatives, el pas inferior és el que presenta millor durabilitat, ja que el pas superior i 

el pas a nivell amb senyalitzacions estan, en gran part, en contacte amb els agents 

externs derivats del clima i es deterioren més ràpidament. Per aquest motiu el pas 

inferior s’ha puntuat amb un 85, el pas superior amb un 70 i el pas a nivell amb 

senyalitzacions amb un 65.  

 Renovació estructural: 

Aquest indicador tracta de valorar la facilitat de renovació per realitzar canvis parcials 

o totals del sistema estructural. Assignació valorada en puntuació de 0-100, sent 0 

mínima renovació estructural i 100 màxima renovació estructural. L’alternativa més 

ben puntuada és el pas a nivell amb senyalitzacions amb una puntuació del 70, ja que 

es un procés de construcció senzill, on hi predominen gran part de sistemes 

electrònics. En canvi, el pas subterrani és de les alternatives que tenen més dificultat 

de renovació, ja que es tracta d’una obra complexa a on tota la seva estructura queda 

soterrada per sota les vies del tren i un error estructural podria complicar molt el seu 

procés de reparació, per aquest motiu es molt important tenir una bona durabilitat, 

per tant s’ha puntuat amb un 45. El pas superior s’ha puntuat amb un valor entremig 
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respecte les altres amb un 60, ja que també es una obra complexa i de grans 

dimensions, però en aquest cas al estar situada a l’exterior i essent una estructura 

prefabricada fa mes fàcil la seva renovació. 

 Recursos renovables: 

Aquest indicador s’avalua en tan per cent de materials renovables que s’utilitzaren en 

l’obra, sent 0% la no utilització de recursos renovables per a la construcció i 100% pel 

màxim ús d’aquests. El pas inferior serà el que presentarà més percentatge de recursos 

renovables ja que al fer-se de forma insitu, es necessita més material renovable (aigua, 

biomassa, energia hidroelèctrica,etc), per tant s’ha estimat amb un 65 per cent. En 

canvi, el pas superior al ser una obra de construcció prefabricada, només s’utilitzaran 

aquests recursos per a la realització de la seva cimentació, estimant amb un 40 per 

cent de recursos. I en canvi  el pas a nivell amb senyalitzacions no requereix en gran 

part de recursos renovables i s’ha estimat amb un 15 per cent. 

 Materials reciclables a utilitzar: 

Aquest indicador tracta d’avaluar quins son aquells materials que un cop complerta la 

seva funció, es puguin reutilitzar fent la mateixa funció o una altre. Com en el cas 

anterior s’avalua en tan per cent, sent 0% la no utilització de materials reciclatges per a 

la construcció i 100% pel màxim ús d’aquests. El pas inferior s’ha estimat en un 15 per 

cent, ja que al ser una obra insitu, es difícil que l’estructura en si es reutilitzi en algun 

altre indret, però si que es podran aprofitar certs materials. En canvi, el pas superior 

s’ha puntuat amb un 70 per cent, ja que es tracta d’una obra prefabricada i de fàcil 

desmuntatge. El pas a nivell amb senyalitzacions s’ha estimat amb un 45 per cent, ja 

que es podrà reutilitzar gran part de les instal·lacions elèctriques. 

 Petjada de carboni: 

Aquest indicador tracta sobre el diòxid que es desprèn en la totalitat de l’obra. El valor 

s’ha estimat en funció de la quantitat de formigó utilitzat en l’obra i el número de 

maquinària que operava. En el cas del pas subterrani s’ha estimat que es despendran 

aproximadament uns 6500 quilos de CO2 equivalent. El pas elevat uns 3.500 quilos de 

CO2 equivalent. El pas a nivell amb senyalitzacions uns 100 quilos de CO2 equivalent. 
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 Contaminació en pols:  

Assignació valorada en puntuació de 0-100, sent 0 contaminació màxima en pols per 

l’atmosfera i 100 la no contaminació. La contaminació en pols, són petites partícules 

sòlides disperses a l’atmosfera, formats principalment de compostos inorgànics i 

orgànics. Les partícules poden ser de pols, cendra, sutge, partícules metàl·liques, 

ciment, etcètera. Aquesta contaminació pot provenir de la combustió de motors, de 

indústries com refineries, fabriques de ciment i l’activitat de l’obra civil. Per tant, el pas 

inferior és el que presenta més contaminació, degut a que el tot el seu procés 

constructiu es realitza insitu en l’obra, valorat amb una puntuació del 35. El pas 

superior també presenta contaminació però en menor quantitat que l’anterior, degut a 

que l’estructura del pas es un element prefabricat metàl·lic, valorat amb una puntuació 

del 55. I finalment el pas a nivell amb senyalitzacions està molt ben valorat amb un 90, 

ja que pràcticament no es realitza cap procés constructiu complex. 

 Riscos laborals:  

Assignació valorada en puntuació de 0-100, sent 0 alta probabilitat d’accidents laborals 

i 100 cap accident laboral. Tan en l’alternativa del pas inferior com en el pas superior hi 

ha més probabilitat d’accidentalitat degut a que són obres molt complexes, encara que 

avui en dia la seguretat laboral està molt ben controlada, per tant s’ha valorat amb un 

75. En canvi, en l’alternativa del pas a nivell amb senyalitzacions els riscos laborals són 

mínims i s’ha valorat amb un 90, ja que és un obra ben senzilla i no requereix grans 

dificultats constructives.  

 Comoditat dels usuaris: 

Assignació valorada en puntuació de 0-100, sent 0 una pèssima comoditat i 100 una 

comoditat màxima durant la construcció. Tan l’alternativa del pas inferior com el del 

pas superior tenen la mateixa comoditat els vianants ja que durant la construcció del 

pas, es podrà utilitzar el pas existent actualment, valorat amb un 80. En canvi, el pas a 

nivell presenta menys comoditat, ja que els usuaris hauran d’utilitzar un pas auxiliar 

més allunyat de l’estació de ferrocarrils, valorat amb un 20. 
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 Soroll: 

Assignació valorada en puntuació de 0-100, sent 0 un soroll que superi els 65 decibels i 

100 un soroll mínim. Tan en el pas inferior com en el pas superior al ser una obra de 

gran dimensions, hi participa molta maquinària, per tant s’ha valorat amb un 50. En 

canvi, l’alternativa del pas a nivell amb senyalitzacions al no realitzar cap procés 

constructiu de grans dimensions, sinó que gran part són d’instal·lacions elèctriques, 

s’ha valorat amb un 90. 

 Seguretat dels usuaris: 

Assignació valorada en puntuació de 0-100, sent 0 una pèssima seguretat i 100 una 

bona seguretat de pas. L’alternativa que aporta més seguretat els usuaris és el pas 

inferior, ja que obliga els viatgers a passar per un pas subterrani amb la total seguretat 

de que no succeeixi cap irregularitat per part de l’usuari, valorat amb un 100. En canvi, 

les alternatives restants no són tan segures. El pas superior s’ha valorat  amb un 55, ja 

que qualsevol distracció i irregularitat de l’usuari pot acabar en males condicions. I el 

pas a nivell amb senyalitzacions també té la mateixa repercussió que l’anterior però a 

més se li suma la facilitat de desobediència de les senyalitzacions, per tant s’ha valorat 

amb un 45.  

 Comoditat dels vianants: 

Assignació valorada en puntuació de 0-100, sent 0 una pèssima comoditat de pas i 100 

molt bona comoditat de pas. L’alternativa que aporta més comoditat als usuaris és el 

pas inferior, ja que es pot utilitzar tantes vegades com es desitgi i sense dependre de 

cap senyalització ni de cap ferrocarril estacionat que impedeixi el pas entre andanes, 

per tant s’ha valorat amb un 80. En l’alternativa de pas superior també es pot utilitzar 

tantes vegades com es desitgi, però té un gran inconvenient; al fet que el pas hagi de 

tenir un gàlib lliure mínim de 7,5 metres per passar un pas de 8 metres, fa que aporti 

un desnivell de pas considerable i per consegüent un gran recorregut de pas pels 

usuaris, per tant s’ha valoorat amb un 5. I l’alternativa de pas a nivell amb 

senyalitzacions és el de menys recorregut, però només es podrà utilitzar quan les 

senyalitzacions tu permeti, de manera que si un dia arribes tard per agafar el tren, no 
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podràs agafar-lo degut a que la senyalització tu impedirà i inclús si el ferrocarril està 

estacionat en mig del pas, per aquest fet s’ha avaluat amb un 10. 

 Nivell de vandalisme: 

Assignació valorada en puntuació de 0-100, sent 0 una alta facilitat de vandalisme i 100 

no genera vandalisme. Aquest indicador va molt lligat amb la seguretat de pas dels 

usuaris, de manera que l’alternativa del pas inferior aporta menys nivell de 

vandalisme. Però el fet de ser un pas ocult i fora de vista dels usuaris fa que també 

tingui un cert nivell de perillositat, per tant s’ha puntuat amb un 65. En canvi, tant en 

l’alternativa del pas superior com en el pas a nivell amb senyalitzacions és més fàcil 

prendre accions vandàliques, ja que al ser passos que estan a l’exterior i amb contacte 

amb les vies, qualsevol acció il·legal d’un usuari pot acabar amb males condicions, per 

tant s’ha puntuat amb un 20. 

 Aparença: 

Assignació valorada en puntuació de 0-100, sent 0 una mala estètica i 100 una bona 

estètica de la zona. L’alternativa que té una millor estètica zonal és el pas inferior, ja 

que es una estructura de pas que queda oculta sota les vies del tren, sense alterar de 

forma considerable el impacte visual, per tant s’ha puntuat amb un 90. En canvi, 

l’alternativa del pas superior suposa un immens impacte paisatgístic i visual, ja que el 

pas ha de superar un gàlib lliure mínim de 7,5 metres en un pas de 8 metres, per tant 

s’ha puntuat amb un 5. I finalment, l’alternativa del pas a nivell amb senyalitzacions 

s’ha puntuat amb un 50, ja que al estar constituït per senyalitzacions, pertorba la 

visualització de la zona. 
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A continuació s’adjunten les figures amb els valors assignats descrits anteriorment per 

a cada alternativa (Fig. 4.18, Fig. 4.19 i Fig. 4.20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fig. 4.18 - Valors assignats al pas subterrani 

     Fig. 4.19 - Valors assignats al pas elevat 

Fig. 4.20 - Valors assignats al pas a nivell 
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5.  INFORME DELS RESULTATS I SOLUCIÓ ADOPTADA 

En aquest apartat es presenta un informe dels resultats obtinguts per les tres 

alternatives estudiades. La representació de l’informe es pot realitza mitjançant dos 

tipus de formats: 

1) Amb taula de valors: es pot observar en detall la puntuació sobre 1 de cada 

requeriment. 

2) Amb la representació gràfica dels pastels: es pot observar de forma més visual 

la valoració de cada requeriment. 

A continuació s’adjunten la taula de valors i els pastels de requeriments (Fig. 5.1 i Fig. 

5.2):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 5.1 - Informe dels resultats de les tres alternatives estudiades representades en taula de valors. 
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Com es pot apreciar en els informes, els resultats obtinguts de l’estudi d’alternatives 

mitjançant la metodologia del programa MIVES ha estat molt més positiva per 

l’alternativa del pas subterrani, ja que ha obtingut una puntuació superior a la resta. El 

pas inferior ha adquirit una puntuació de 0,6, seguida del pas superior amb un 0,39 i 

finalment el pas a nivell amb senyalitzacions amb un 0,37. 

La diferencia de valors entre l’alternativa del pas inferior i la resta és important.  

En primer lloc, cal fer esment específic al requeriment social, ja que és el terme que fa 

decantar favorablement al pas inferior i a obtingut una puntuació molt bona de 0,276 

en comparació a l’alternativa del pas superior i del pas a nivell amb senyalitzacions 

amb una puntuació de 0,079 i 0,056 respectivament. De manera que el pas subterrani 

és el que aporta més comoditat i seguretat els usuaris. En l’informe dels pastels es pot 

observar gràficament com el terme social, color taronja, predomina gairebé un  50 per 

cent l’alternativa del pas subterrani en comparació amb la resta d’alternatives, que 

girant al voltant d’un 20 per cent. 

Fig. 5.2 - Informe dels resultats de les tres alternatives estudiades representades amb 

pastels 
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En segon lloc, el pas inferior també ha obtingut una bona puntuació en el terme 

funcional amb un 0,076 respecte al pas superior amb una puntuació del 0,034 i al pas 

nivell amb senyalitzacions amb un 0,038. 

En tercer lloc, els termes tan econòmics com mediambientals també presenten uns 

valors diferents però no significatius en contra dels interessos del pas inferior, ja que 

tan en una obra de l’envergadura del pas inferior com en el pas superior, presenten un 

major cost constructiu i un alt impacte mediambiental que al pas a nivell amb 

senyalització.  

En definitiva, els resultats reflecteixen que l’alternativa més apropiada i sostenible 

tenint en compte tots els paràmetres de l’avaluació per a la construcció d’un pas entre 

andanes a l’estació de ferrocarrils de Llançà és el PAS SUBTERRANI.  
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1. INTRODUCCIÓ  

L’objecte del present annex és definir en línies generals l’organització i el 

desenvolupament de les obres projectades, sense l’afectació a l’explotació de les 

circulacions ferroviàries, serveis i instal·lacions existents en l’àmbit de l’actuació. 

Les obres projectades corresponen al projecte constructiu d’un pas inferior entre 

andanes situat a l’estació de ferrocarrils de Llançà. 

El nou pas inferior, que ve a substituir funcionalment l’actual pas a nivell, es resoldrà 

amb l’empenta de 2 calaixos o marcs unicel·lulars mitjançant el sistema d’empenta 

oleodinàmic. 

2. CONDICIONANTS CONSTRUCTIUS A CONSIDERAR 

2.1 Afecció a la explotació de la línea de ferrocarril 

El condicionant principal de la solució adoptada és la no afectació a l’explotació de la 

línia de ferrocarril. 

L’execució del pas inferior es soluciona mitjançant la construcció d’una estructura tipus 

marc unicel·lular i la seva posterior empenta sota les vies del ferrocarril mitjançant el 

sistema d’empenta oleodinàmic. Aquest procediment es durà a terme dues vegades, ja 

que la distancia de treball no és el suficientment ample per poder realitzar-ho amb un 

sol pas de construcció. 

Cal remarcar que gràcies a la utilització d’ aquest sistema es pot realitzar tot el procés 

constructiu del pas entre andanes sense haver d’ interrompre la circulació dels 

ferrocarrils. 

2.2 Adequació d’una plataforma de treball 

La zona on es dur a terme tot el procés constructiu, disposa d’espai suficient per 

realitzar l’execució del calaix amb dues parts, i així evitar el tancament de la via. 

A la plataforma de treball s’accedeix des del Nord-est de l’estació de ferrocarril que 

connecta amb l’andana I. Pràcticament la zona està compresa entre el pàrquing de 

l’estació i la via fèrria més propera a l’andana. Aquesta plataforma disposa d’espai 

suficient per dur a terme tots els processos constructius. A més, l’accés d’entrada i 
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sortida de la maquinària a la zona de treball és amplia i adequada. A continuació 

s’adjunta una imatge en planta de la zona de treball (Fig. 2.1).  

ºq  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Estabilitat del terreny 

Segons l’Annex II- Estudi geotècnic, el terreny en la zona de pas està constituït 

fundamentalment per sorres i graves els primers 3-4 metres, i a mesura que 

s’incrementa la profunditat el terreny s’esdevé argilós. Per aquest motiu es necessari 

la construcció d’un recinte de pantalles. Adoptant aquest element com a solució 

tècnica, el procés constructiu del calaix es totalment viable. 

2.4 Nivell freàtic 

Segons l’Annex II- Estudi geotècnic, el nivell freàtic s’ha localitzat, en la realització dels 

dos sondeigs a rotació amb recuperació de testimoni continu, a una profunditat que 

varia entre 8.60 m (sondeig S1) i 8.3 m (sondeig S2). En aquest cas, no es requereix de 

cap sistema de bombejament d’aigua per fer rebaixar el nivell freàtic, ja que l’altura 

d’excavació es inferior a aquesta. 

 

 

Fig. 2.1- Representació en planta de la plataforma de treball. 
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3. PROCÉS CONSTRUCTIU DEL PAS INFERIOR 

3.1 Descripció general del procés constructiu 

La solució adoptada per a l’execució del pas inferior al ferrocarril és el sistema d’ 

empenta oleodinàmica, amb l’objectiu de reduir al mínim la interferència de la seva 

execució amb la circulació dels trens. A diferencia d’ altres sistemes, com la col·locació 

de prefabricats amb tallament de via o l’ execució in situ amb lloses i pantalles, aquest 

sistema permet en tot moment la circulació dels ferrocarrils. 

El sistema d’empenta oleodinàmic consisteix essencialment en la construcció de 

l’estructura del pas inferior fora de la zona del seu emplaçament definitiu, de forma 

que l’eix de construcció de la estructura coincideix amb l’eix de l’emplaçament final. 

Les dos estructures que es durà a terme l’empenta tenen les mateixes dimensions. Les 

estructures tenen una longitud de 4,52 metres, aproximant-se a la via tot el possible, 

depenen de les característiques del terreny. Amb això es quedarien, una vegada empès 

el calaix, a 3 metres dels carrils més extrems en ambdós costats. Aquesta és la 

distancia mínima o de seguretat que marca habitualment ADIF des de la coronació del 

talús que defineix la zona de treball fins el carril extrem de la via més pròxima. 

La excavació del recinte per a la construcció de cada estructura monolítica 

prefabricada a emplaçar a baix de les vies, ha de realitzar-se segons normativa ADIF, 

amb una inclinació màxima de talús de 45° i a una distància horitzontal de la aresta 

superior de 3 metres del carril extrem més pròxim, tal i com s’ha escrit anteriorment. 

Però com que les característiques del terreny no garanteixen amb aquest talús la 

estabilitat del terreny, s’adopten mesures de protecció adequades mitjançant un 

recinte de pantalles. 

Una vegada preparats els medis auxiliars i acabada l’estructura d’un calaix, es 

procedirà a la translació de la mateixa mitjançant l’empenta oleodinàmica 

proporcionat per un sistema oleodinàmic, alternant l’excavació del terreny des de 

l’interior de la estructura. Finalment es durà a terme el mateix procediment amb 

l’empenta de la segona estructura. 

Tot el procés constructiu es divideix en varies fases, que es descriuran a continuació. 
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3.2 FASE 1: Preparació del terreny i obres auxiliars 

Abans de l’ execució de les obres és necessari fer una sèrie d’actuacions prèvies per 

millora els accessos i facilitar les labors de treball. Aquestes actuacions són les 

següents: 

 Eliminació de la via morta: Dins la zona de treball hi ha una via ferroviària 

inutilitzable, abandonada. En conseqüència, s’extraurà els carrils i les travesses 

i s’excavarà el balast que forma aquesta via morta que ocupa part de la 

plataforma de treball. 

 

 Preparació d’accessos: S’accedeix des d’una esplanada de sorra situada al Nord-

est de l’estació de ferrocarrils que connecta amb l’andana I. A causa de tenir 

diferents cotes entre l’esplanada i l’andana, s’excavarà el terreny de 

l’esplanada a nivell d’andana i s’aprofitarà aquest volum de terres per omplir el 

recinte buit que ha deixat la via morta. D’aquesta manera s’aconsegueix una 

plataforma de treball adient i un bon accés per a la maquinària. 

 

 Demolició i excavació d’andanes: Una vedada es té la zona de treball definida, 

s’excavarà i es prepararà la zona a on aniran tots els elements constructius per 

poder dur a terme el lliscament de les estructures. D’entrada es construirà un 

recinte de pantalles per evitar l’ensorrament de terres, ja que el terreny esta 

format per graves i sorres. Aquestes pantalles, faran una doble funció; serviran 

com a contenció del terreny i també com a murs de recolzament per dur a 

terme els accessos. Per acabar, es procedirà a demolir part de l’andana i 

s’excavarà el terreny fins al nivell que requereixi la col·locació correcta del pas 

subterrani.    
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3.3 FASE 2: Construcció dels elements per al lliscament 

3.3.1 Introducció 

Les dues estructures que es definiran, calcularan i traslladaran es composen d’un marc 

unicel·lular de 2,7 metres d’amplada lliure, 2,8 metres d’altura lliure i 4,52 metres de 

longitud, que formen un angle de 90°, i tenen 0,3 metres de espessor en el llindar i 

testeres, i 0,4 metres en la llosa inferior. Tal i com es pot observar en la següent figura 

(Fig. 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Solera de lliscament  

Previ a la construcció del calaix es necessari crear un pla d’assentament per aquest, 

fora de l’obra, en principi diferent al definitiu, però el més pròxim a ell per reduir la 

distància que el calaix ha de recórrer i que, en qualsevol cas, ha de ser igual a la 

longitud d’aquest més la necessària per incorporar el mur de reacció i els gats 

hidràulics.  

Realitzat l’excavació anterior, pel procediment més adequat en cada cas i que vindrà 

determinat pel terreny i espai disponible, es procedeix a realitzar la construcció del 

que s’anomena solera de lliscament.  

D’acord amb les dimensions de l’obra de fàbrica descrita en l’apartat anterior, la solera 

sobre la qual s’executarà les estructures, té una longitud de 8,5 metres, una amplada 

de 3,7 metres i un espessor de 0,2 metres. 

Fig. 3.1- Dimensions de l’estructura del marc 

unicel·lular. 
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A banda d’això, la solera de lliscament proporciona una doble funció; per un costat 

crear un pla de lliscament per l’estructura monolítica i, per altre, servir d’encofrat per a 

la construcció de la pròpia estructura. 

3.3.3 Murets guia 

Els murets proporcionen el tancament lateral i la seva funció és evitar els 

desplaçaments laterals del calaix. Tenen la mateixa longitud que la solera de 

lliscament, de 8,5 metres, una altura de 0,4 metres i una amplada de 0,2 metres, de 

manera que s’uneixen a aquesta mitjançant armadures transversals. 

3.3.4 Mur de reacció 

A l’extrem més allunyat de les vies s’ha construït el denominat mur de reacció, de 0,5 

metres de espessor, 3,7 metres d’amplada i 1,6 metres d’altura. Dels quals 0,9 metres 

quedaran per sota terra, per aportar més fixació al mur. Aquest mur s’uneix rígidament 

a la solera de lliscament mitjançant armadures  que equilibren els esforços mobilitzats. 

Aquest mur és necessari per a recolzar els cilindres hidràulics en la primera fase de la 

translació, de manera que suporti i aguanti la reacció per poder aconseguir el 

moviment de l’estructura. 

Finalment es pot observar en la següent imatge, tots els elements constructius que 

formaran part de la plataforma de treball per poder dur a terme la construcció del 

calaix i la seva posterior translació (Fig.3.2).  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fig. 3.2- Representació de tots els elements constructius per dur a 

terme la construcció i la translació del calaix. 
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3.4 FASE 3: Construcció de l’estructura 

La tercera fase consisteix en l’execució de l’estructura de formigó armat, amb secció de 

marc rectangular unicel·lular, amb una longitud i altures lliures indicades en la Fase 2.  

En primer lloc, un cop es tenen construïts el mur de reacció, la solera i els murets guia, 

després del temps de curació del formigó empleat, s’ estén entre la solera i la base de 

l’estructura, una làmina flexible de polietilè de 300 gr/m2, amb una eventual capa de 

greix lubricant, en que la seva funció consisteix a més de separar la solera del calaix 

que es construeix, la de reduir el fregament horitzontal durant la translació en la seva 

fase inicial.  

En segon lloc, es col·loquen els encofrats per a la construcció dels mòduls i es 

formigona en 3 fases: solera, murs laterals i el llindar. Els mòduls estaran capacitats per 

ser empentats a les 2 setmanes de la seva execució sempre i quan tinguin una 

resistència a compressió de 20 N/mm2 com a mínim (la definitiva és de 25 N/mm2). 

En tercer lloc, una vegada es té executat el calaix, s’adhereix a la part anterior de 

l’estructura un front d’avanç provisional constituït per unes aletes frontals triangulars 

davanteres, en que la seva finalitat es garantir la contenció lateral del terreny en el 

procés d’avançament i assegurar el suport de les vies en les fases crítiques de l’ avanç. 

La inclinació de les aletes varia normalment entre els 30-45 graus, però en qualsevol 

cas, s’aconsella una inclinació que es determina en funció de l’angle de fregament. A 

més a més, la base que sostenen les aletes te una certa inclinació, elevat 0,1 metres, 

per facilitar l’empenta. 

També a la part superior de les aletes tenen uns caixetins per poder allotjar la biga de 

recolzament. Aquesta biga pot ser metàl·lica o construïda en formigó armat, en el 

projecte s’ha utilitzat una de formigó armat, i té com a funció servir de recolzament 

pels perfils metàl·lics IPE 400 (bigues de maniobra) que han de suportar les vies, i 

tenen en la seva part superior soldats uns rodons, que garanteixen el lliscament del 

calaix, sota els perfils metàl·lics. 

Una vegada situat el calaix en la seva posició definitiva, s’enderrocarà aquesta aleta 

davantera provisional. 
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Finalment es pot observa en la següent imatge l’aspecte final que té l’estructura de 

calaix, preparat per a la seva posterior empenta (Fig. 3.3).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 FASE 4: Estintolament i sustentació de les vies 

Una vegada executat el calaix i havent assolit la resistència característica desitjada, es 

procedeix a l’estintolament de les vies. L’estintolament es dura a terme a la nit, parant 

la circulació de trens en direcció Portbou durant un interval de temps curt. Serveix per 

fixar les vies fèrries i evitar moviments tranversals durant el procés de translació. 

Consisteix en: 

1) L’estintolament longitudinal (tradicional en aquest tipus d’obra): consisteix en 

col·locar una parella de paquets de carrils a cada via fèrria. En aquest cas els paquets 

contenen 3 carrils, amb una longitud de 13 metres, subjectes per una abraçadora a 

ambdós costats del mateix i travats per uns carrils perpendiculars de 54 Kg/ml amb 

una longitud de 1.5 metres, queden ben fixades entre si, suportant la carrega dels 

carrils en el moment en que, per moments de treball, desapareix el suport del balast 

(Fig. 3.4).   

 

 

 

Fig. 3.3- Representació de tots els elements constructius per dur a terme l’empenta 

d’un dels calaix. 
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2) Estintolament transversal (Bigues de maniobra): es col·loquen sota les travesses de 

fusta i en direcció de l’empenta. Està compost per parelles de perfils metàl·lics d’ IPE 

400, separades entre si des de 1,2 a 2,4 respecte l’eix. En el projecte s’han utilitzat 3 

parelles de perfils separades a 1,2 metres (Fig. 3.5). La missió d’aquest recolzament 

transversal es doble, en primer lloc serveix per sostenir la pròpia via i transmetre les 

carregues que circulen sobre els carrils, repartint-la sobre la llosa del calaix i el propi 

terreny i, en segon lloc, crear un pla a sota dels quals decorre el propi calaix.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els perfils metàl·lics, els quals se solen col·locar a sota les travesses, han se ser 

complementats amb falques de fusta que serveixen per garantir  un nivell correcta de 

Fig. 3.4- Representació dels paquets de carrils i dels carrils perpendiculars. Estintolament longitudinal. 

Fig. 3.5- Representació de l’estintolament i sustentació de la via. S’observa les 3 bigues de 

maniobra (perfils IPE) en secció transversal.  
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via, i que són col·locades alternativament per garantir un bon recolzament de vies en 

tot moment.   

Per garantir i facilitar el lliscament entre calaix i perfils IPE es col·loquen entre ells uns 

rodons, que es fixen en la biga de recolzament, i que també serviran per evitar 

possibles moviments en la continua translació del calaix. 

3.6 FASE 5: Empenta de l’estructura 

3.6.1 Introducció 

Una vegada realitzats les operacions anteriors, es procedeix a iniciar la maniobra 

d’empenta. Els elements que permeten l’empenta i el moviment de translació de 

l’estructura són els cilindres hidràulics. Aquests es col·loquen contra l’alçat posterior 

de la solera inferior, interposant entre aquests i la solera una placa metàl·lica, que 

serveix a més de repartir la carga uniformement, evitar l’aparició de fissures en el 

calaix per efecte de les cargues puntuals que transmeten els gats. Una vegada s’ha 

produït el primer empenyiment es col·loquen les bigues d’avanç per repartir els 

esforços. I així successivament fins arribar a la col·locació definitiva del calaix. A 

continuació s’explicaran més detalladament els dos elements principals per dur a 

terme l’empenta, els cilindres hidràulics i les bigues d’avanç. 

3.6.2 Cilindres hidràulics 

Els cilindres hidràulics utilitzats són de 200 x 350 x 500 (Ø tija x Ø pistó x carrera), amb 

camisa d’una sola peça, tija temperats per inducció, cromats i rectificats. 

Aquests cilindres ens permeten treballar amb una força de 250 tones/cilindre i fins a 

una pressió màxima de treball de 260 bars. 

El sistema hidràulic està maniobrat per un equip elèctric dotat de tots els components 

de seguretat necessaris, a més de parada d’emergència des de la botonera per actuar 

en qualsevol fase de maniobra. 

La longitud del cos del pistó més la tija, en la seva posició d’obertura màxima, és de 

2000 mm i tancats de 1500 mm, sent el seu recorregut per tant de 500 mm. El centre 

d’aplicació de la força està a una altura de 425/2= 212,5 mm. 
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Els cilindres hidràulics es distribueixen en grups de 3 unitats muntats en un bastidor 

format per xapes de 15 mm de espessor, la dorsal, i de 7 mm, la inferior. Per tant la 

força s’aplica a 1255 mm del final de la llosa, en horitzontal i a 219,5 mm de la solera 

de lliscament, en vertical. La separació entre els eixos dels cilindres hidràulics, dins del 

seu bastidor, és d’ 1 metre. 

3.6.3 Bigues d’avanç 

La continuïtat en l’avanç de l’estructura s’aconsegueix per mitja de la interposició 

d’elements prefabricats entre els gats hidràulics i el mur de reacció. Es tracta com una 

part fonamental del sistema i com a tal, ha de ser senzill de col·locar, fàcil de maniobra 

i resistent als esforços importants que tenen que transmetre. La disposició diàfana del 

conjunt i la seva neteja, ha de permetre una observació, supervisió i control de les 

operacions que es realitzen. 

Aquests elements prefabricats són unes bigues metàl·liques, armades amb xapes i 

perfils normalitzats, de 3 metres de longitud, 0,5 metres d’ample i compostes per 

varies xapes unides entre si, que es disposaran, en sentit transversal al avanç de 

lliscament i sobre la solera, en las que es recolzaran les plaques dels èmbols dels 

cilindres hidràulics, transmetent-los la reacció d’empenta, que arribarà fins al mur de 

reacció.  

En funció de la resistència del terreny envers la translació del calaix, pot motivar que 

els cilindres hidràulics, en tensió, transmetin un esforç vertical que possibiliti 

l’aixecament de les bigues i pot arribar a produir el col·lapse del mecanisme que 

formen en el seu conjunt. Per aquest motiu es dissenya l’ancoratge entre bigues i 

solera que impedeix aquest fenomen. 

3.6.4 Procés d’empenta 

Abans d’iniciar el procés d’empenta del calaix, dins del calaix es procedeix a excavar un 

front suficient en el terreny (l’ excavació en la seva profunditat i forma és en funció del 

tipus de terreny) per permetre l’avanç del calaix en curts recorreguts, per general 

correspon a la longitud del èmbol dels gats, aproximadament 50 cm. 



ANNEX IV- ESTUDI DE L’ORGANITZACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES PROJECTADES 

________            ____                                      Millora i pas inferior de vianants en l’estació de ferrocarrils de Llançà 

14 
 

La operació de translació es realitzarà per raons de seguretat durant els intervals en 

que no circulen trens i un cop preparat el front d’avanç. També es limitarà la velocitat 

del tren a 30 km/hora durant tot el procés de translació. 

Tot seguit es realitza, de forma resumida, tot el procés de translació dels dos calaixos a 

empentar: 

1) Abans de realitzar l’empenta, es demoleix part de pantalla que obstaculitza el pas. 

Es realitza la primera empenta. Es col·loca entre el mur de reacció i el calaix els gats 

hidràulics. L’èmbol del gat surt cap a darrera i pressiona el mur de reacció fent avançar 

el calaix. Un cop es replega el gat, queda un espai de 0,5 metres entre el mur de 

reacció i el joc de gats, de manera que es col·locarà la biga d’avanç, que té la missió de 

transmetre la carga d’empenta entre calaix i mur de reacció.  

2) Es realitza la segona empenta. Mateix procediment que l’anterior i s’avança 0,5 

metres més, de manera que es col·locarà la biga d’avanç i es tornarà a realitza la 

següent empenta. Successivament es repeteix aquest procediment fins arribar assolir 

una distancia d’empenta de 5 metres. Per realitzar aquesta empenta s’ha utilitzat 10 

bigues d’avanç. 

3) Es retiren totes les bigues d’avanç i els gats hidràulics. A continuació es procedeix a 

executar de forma in-situ el següent calaix amb les mateixes dimensions que el primer, 

el procediment constructiu està esmentat en el punt 3.4 FASE 3: Construcció de 

l’estructura.  

4) Una vegada el calaix ha assolit la resistència característica desitjada (mínim 20 

N/mm2 de resistència a compressió) es realitza un altre cop el procés de translació. 

Aquest cop, s’empentaran 4 metres més. S’enderroca part de pantalla que obstaculitza 

el pas, i finalment es torna a empentar uns 2,57 metres. Per tant s’han utilitzat  14 

bigues d’avanç, però en la ultima empenta de 0,5 metres, els gats s’han aturat a 0,43 

metres.  

Durant la translació d’avanç, pot ser necessari traslladar els perfils transversals IPE 400 

que han quedat immòbils durant l’empenta en la direcció d’aquest, si la seva longitud 

no es suficient per garantir el correcta recolzament de totes les vies. I la seva translació 

es realitza sense més maniobra que estirant d’ells.  
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Un cop realitzats aquest processos, les dues estructures de marc unicel·lular estan 

situades en el seu emplaçament final.  

3.7 FASE 6: Reposició de les vies en les condicions inicials 

Un cop els calaixos estan situats en el seu emplaçament definitiu, es procedeix a 

desmuntar els estintolaments, reconstituint la situació inicial de les vies. 

Es convenient revisar la zona de interacció entre estructura i terraplè i controla que el 

terreny en aquesta zona es trobi ben compactat i ple, del possible forat que pot haver 

quedat entre estructures i terres; inclús s’ha de pensar en el vessament d’un formigó 

pobre per reomplir aquests possibles forats, si s’estima que són de magnituds 

inacceptables.  

Per a la reposició de la banqueta i el balast en la caixa de les vies en les condicions 

inicials, serà necessari descarregar el balast per poder alinear, anivellar i perfilar la via 

amb maquinària pesada.  

En una primera fase es realitzarà una anivellació i alineació de les vies amb maquinària 

pesada, deixant les vies en primera anivellació. Es mantindrà la limitació de velocitat 

de 30 km/h en una setmana, amb la fi de prevenir la circulació de possibles 

deformacions de les vies motivades per assentaments de l’estructura. 

En una segona fase, transcorreguda una setmana de l’execució de la primera fase, es 

realitzarà una segona anivellació i alineació de les vies deixant les mateixes en segona 

anivellació. Es deixarà la limitació de velocitat establerta per ADIF. En aquesta segona 

fase es quan es realitzarà la formació de banquetes i el perfilat de les vies, deixant la 

via en les mateixes condicions inicials. 

3.8 Fase 7: Construcció d’accessos al pas inferior. 

Una vegada es té acabat tot el procés d’ empenta dels 2 calaixos marcs unicel·lulars 

sota les vies del tren, en la seva posició final, es necessiten dels accessos per poder 

accedir. Per tant, s’emergeix a la superfície, a l’andana, mitjançant unes escales, que 

s’expandeixen en direcció perpendicular a la del pas inferior. A més a més també es 

podrà accedir mitjançant ascensors.  
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Per dur a terme els accessos s’aprofitarà l’espai buit que deixen les pantalles. Les 

pantalles que formen part de l’accés del costat de l’estació de ferrocarril (andana I) 

deixen un recinte buit molt ampli. Per aquest motiu, s’ha pensat aprofitar aquest gran 

espai per dur a terme una cambra on podrà ser utilitzat com a magatzem. De manera 

que la separació del magatzem amb el pas inferior es realitzarà mitjançant uns murs de 

maó perforat, tal i com es pot veure en la següent imatge (Fig.3.6). Aquestes murs de 

maó també serviran per fer els acabats de l’ascensor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tant, per poder dur a terme el tipus d’accés comentat anteriorment, es realitzarà 

directament un forjat mitjançant llosses armades que aniran recolzades sobre les 

pantalles perimetrals (Fig. 3.7).  

Així doncs es dimensionaran dos forjats, un per cada andana. Per armar els forjats, 

abans de tot, s’hauran de picar les pantalles uns 0,2 metres, que és el gruix que tindrà 

la llosa armada, i enllaçar les armadures de les pantalles amb el forjat. 

 

 

Fig. 3.6- Representació en planta dels accessos. S’observa la separació del magatzem 

amb el pas inferior mitjançant el mur de maó i els acabats de l’ascensor.  
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Finalment s’executarà la construcció de les escales aprofitant el recinte de pantalles. 

Les escales tindran que superar una altura de 4,10 metres i estaran formades per 24 

escalons. Segons la normativa, els escalons han de tenir una amplària lliure mínima de 

1,5 metres i no podran tenir bosell ni es cavalcaran cada un d’ells (Fig. 3.8). 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 3.7- Representació en planta del accessos. S’observa els  

forjats recolzats sobre les pantalles. 

Fig. 3.8- Representació del diferents tipus d’escalons. Es pot observar que no 

poden ser de tipus bossell ni de cavalcament. 
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A més a més, els escalons hauran de complir les 

condicions següents (Fig. 3.9):  

1) 0,62≤ 2*ch + h ≤ 0,64 ; sent ch i h les 

dimensions en metres de la contraestesa i 

l’estesa de l’escaló, respectivament. 

2) La dimensió de la contraestesa podrà oscil·lar entre 0,16 metres i 0,175 metres. 

De manera que, l’amplada de les escales serà de 2 metres. Es dimensionarà amb una 

estesa de 0,3 metres i una contraestesa de 0,17 metres. A continuació es comprova si 

compleixen les condicions esmentades anteriorment: 

1) 0,62≤ 2*0.17 + 0.3 ≤ 0,64  0,62 ≤ 0.64 ≤ 0,64, per tant compleix la primera 

condició. 

2) La dimensió de la contraestesa és de 0,17 metres, per tant també compleix la 

condició degut a que oscil·la entre 0,16  i 0,175 metres. 

3.9 FASE 8: Acabats 

Els acabats a contemplar desprès de la realització de tots els elements estructurals per 

dur a terme el pas inferior són els següents: 

 Treballs d’ obra dels acabats de la formació d’escales. 

 Revestiments del pas inferior: parets de maó perforat amb les cambres d’aire, 

enrajolat de gres en totes les parets, un cel ras en tot el pas, paviment de 

terratzo llis amb un suport de formigó alleugerit amb pendent de 1 % pel 

drenatge, etc. 

 Impermeabilitzacions i aïllaments: làmina de cautxú sintètic repartida en la 

superfície del pas i aïllaments amb feltre de llana de vidre en les parets verticals 

del pas. 

 El drenatge corresponen al pas inferior: embornals amb reixetes amb pendent 

del 1 %, dipòsit de recollida d’aigües de capacitat 500 litres amb una bomba 

Fig.3.9- Condicions que ha de complir 

els escalons. 
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d’aigua per elevar les aigües a un pou de registre i canaletes de mitja canya 

entre les parets. 

 Reconstrucció de les andanes. 

 Reurbanització en superfície del pàrquing de sorra utilitzat com a plataforma de 

treball. 

La reconstrucció de les andanes i la reurbanització en superfície del pàrquing de sorra 

s’esmenten en l’Annex VII- Urbanització en superfície. 

Es considera que les obres corresponents a l’execució del pas inferior són totalment 

compatibles amb l’explotació de la línia de ferrocarril. 
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4. ORGANITZACIÓ GENERAL DE LES OBRES 

4.1 Organització dels fluxos de viatgers durant les obres 

Durant l’execució de la construcció del pas inferior, els vianants podran continuar 

utilitzant sense cap tipus de problema el pas a nivell actual. Una vegada el pas inferior 

entri en servei, s’inutilitzarà el pas a nivell realçant la cota de l’andana que l’envolta, 

deixant-lo a nivell d’andana, a uns 0,6 metres respecte les vies del tren.   

4.2 Ocupacions temporals 

Durant l’execució de les fases d’empenta dels calaixos, es requereix ocupar part de 

l’andana del costat de l’estació de ferrocarril, i part del solar de terres del aparcament 

per on accedirà tota la maquinària. De totes formes l’ocupació d’aquests espais no 

afectarà els usuaris. 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present annex contempla el dimensionament de tots els elements estructurals que 

participen en la construcció del pas inferior de vianants de connexió entre andanes en 

l’estació de ferrocarrils de Llançà.   

2. DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ESTRUCTURALS 

El grup d’elements estructurals bàsics són els següents: 

 Pantalles perimetrals 

 Pas inferior i accessos 

 Elements constructius pel lliscament 

2.1 Pantalles perimetrals 

Abans de dur a terme el procés constructiu del pas inferior, s’ha de preparar la zona a 

on aniran tots els elements constructius per poder dur a terme el lliscament de les 

estructures i la zona a on passarà el pas inferior en la connexió entre andanes. Per 

tant, es construirà un recinte de pantalles per evitar l’ensorrament de terres, ja que el 

terreny esta format per graves i sorres (Fig. 2.1). Aquestes pantalles, faran una doble 

funció; serviran com a contenció del terreny i també com a recinte per dur a terme els 

accessos (escales).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1- Representació del recinte de pantalles. 
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2.2 Pas inferior i accessos 

El projecte defineix les obres necessàries per a la construcció del pas inferior entre 

andanes mitjançant el mètode d’empenta oleodinàmica, que consisteix en la 

construcció de dos calaixos o marcs unicel·lulars amb la seva posterior empenta.  

Una vegada es té acabat tot el procés d’ empenta dels 2 calaixos marcs unicel·lulars 

sota les vies del tren, en la seva posició final, es necessiten dels accessos per poder 

accedir-hi. Per tant, s’emergeix a la superfície, a l’andana, mitjançant unes escales, que 

s’expandeixen en direcció perpendicular a la del pas inferior. A més a més també es 

podrà accedir mitjançant ascensors.  

Per dur a terme els accessos s’aprofitarà l’espai buit que deixen les pantalles. Les 

pantalles que formen part de l’accés del costat de l’estació de ferrocarril (andana I) 

deixen un recinte buit molt ampli. Per aquest motiu, s’ha pensat aprofitar aquest gran 

espai per dur a terme una cambra on podrà ser utilitzat com a magatzem. De manera 

que la separació del magatzem amb el pas inferior es realitzarà mitjançant uns murs de 

maó simples, tal i com es pot veure en la següent imatge (Fig. 2.2). Aquestes murs de 

maó també serviran per fer els acabats de l’ascensor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 2.2- Representació en planta dels accessos. S’observa la separació del magatzem 

amb el pas inferior mitjançant el mur de maó i els acabats de l’ascensor.  
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Per tant, per poder dur a terme el tipus d’accés comentat anteriorment, es realitzarà 

directament un forjat mitjançant llosses armades que aniran recolzades sobre les 

pantalles perimetrals (Fig. 2.3). Així doncs es dimensionaran dos forjats, un per cada 

andana. Per armar el forjat, abans de tot, s’hauran de picar les pantalles uns 0,2 

metres, que és el gruix que tindrà la llosa armada, i enllaçar les armadures de les 

pantalles amb el forjat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Elements constructius pel lliscament 

Previ a la construcció del calaix es necessari crear un pla d’assentament per aquest, 

fora de l’obra, en principi diferent al definitiu, però el més pròxim a ell per reduir la 

distancia que el calaix ha de recórrer i que, en qualsevol cas, ha de ser igual a la 

longitud d’aquest més la necessària per incorporar el mur de reacció i els gats 

hidràulics. Per tant, es durà a terme la construcció de la solera sobre la qual 

s’executarà les estructures, que té una longitud de 8,5 metres, una amplada de 3,7 

metres i un espessor de 0,2 metres. 

Fig. 2.3- Representació en planta del accessos. S’observa 

els  forjats recolzats sobre les pantalles. 
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Per evitar els desplaçaments laterals dels calaix, s’adjuntaran a la solera els murets 

guia que proporcionaran el tancament lateral. Tenen la mateixa longitud que la solera 

de lliscament, de 8,5 metres, una altura de 0,4 metres i una amplada de 0,2 metres, de 

manera que s’uneixen a aquesta mitjançant armadures transversals. 

I a l’extrem més allunyat de les vies s’ha construït el denominat mur de reacció, de 0,5 

metres de espessor, 3,7 metres d’amplada i 1,6 metres d’altura. Dels quals 0,9 metres 

quedaran per sota terra, per aportar més fixació al mur. Aquest mur s’uneix rígidament 

a la solera de lliscament mitjançant armadures  que equilibren els esforços mobilitzats. 

Aquest mur és necessari per a recolzar els cilindres hidràulics en la primera fase de la 

translació, de manera que suporti i aguanti la reacció per poder aconseguir el 

moviment de l’estructura. 

3. CÀLCULS REALITZATS 

Els càlculs realitzats s’enumeren a continuació: 

 Dimensionament de les pantalles. 

 Dimensionament del pas inferior. 

 Dimensionament dels elements constructius pel lliscament. 

 Dimensionament del forjat. 

4. NORMATIVES I PROGRAMES UTILITZATS 

Les normatives que s’han utilitzats per dur a terme els càlculs d’aquest annex són: 

 “AE-88, Acciones en la edificación.” 

 “EA-95, Estructuras de acero en edificación.” 

 “EHE-08, Instrucción de hormigón estructural.” 

 “Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 

ferrocarril de 1975.” 

 “Normas Tecnológicas de la Edificación, Acondicionamiento del Terreno – 

Cimentaciones.” 

 “Normas Tecnológicas de la Edificación, Estructuras.”  

Els programes informàtics utilitzats amb el mateix fi: 

 “CYPE Ingenieros 2013, software para Ingeniería y Construcción”. 
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5. CÀLCUL DE PANTALLES 

5.1 Introducció 

Les pantalles objecte d’aquest càlcul serviran per formar un recinte de treball, per 

poder treballar en tot el procés constructiu i també com a recinte per dur a terme els 

accessos tan de les escales com dels ascensors.  

L’estructura portant d’aquest recinte es realitzarà mitjançant uns murs pantalla 

d’espessor 35 cm. Aleshores es procedirà a l’excavació del terreny entre les pantalles 

fins a la cota de la solera del pas inferior.  

Pel dimensionament de la secció del mur pantalla continu s’han d’utilitzar uns 

paràmetres de partida: 

1) Estudi geològic i geotècnic per conèixer el terreny i l’empenta que generarà. 

2) Proposta de disseny dels murs pantalla. 

3) Accions en la part superior de la pantalla degut als forjats. 

Una vegada conegut tots els esforços, mitjançant el programa CYPE, es dimensionarà 

la pantalla.  

La pantalla es realitzarà amb el procediment dels panels continus amb el següent ordre 

d’execució: 

1.- Construcció del muret guia. 

2.- Excavació del primer panell, amb una longitud de 2,5 metres i una profunditat de 

8,5 metres (altura total de la pantalla). 

3.- Col·locació de tubs juntes els dos costats del panell. 

4.- Col·locació de l’armadura passiva. 

5.- Formigonat amb tub ascendent mitjançant tub. 

6.- Extracció dels tubs juntes. 

7.- Extracció del següent panell continuo, amb una longitud de 2,5 metres. 

8.- Col·locació de junta, de l’armadura, formigonat i extracció del tub junta. 

10.- Es repeteix el mateix procediment per cada panell, fins ocupar tot el recinte de 

pantalles. 
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Els materials constitutius de la pantalla compliran les especificacions donades al Plec 

de Preinscripcions Particulars. 

5.2 Disposició de capes del terreny 

Abans de realitzar el càlcul de les pantalles, és necessari tenir en compte l’estudi  

geològic i geotècnic de la zona per conèixer el terreny i l’empenta que generarà.  

Tot seguit es mostra la disposició de capes que 

contempla el terreny (Fig. 5.1): 

1) Sorra solta: Sorres amb fins on augmenta el gra 

a més profunditat amb restes de paviment i material 

sobreposat.   

2) Sorra densa: Sorres amb graves de mida mm a 

cm. Es tracta d’un sòl granular de compacitat 

mitjanament densa.  

3) Argila dura: Sorres amb graves de mida mm a 

cm amb matriu argilosa. Argiles sorrenques de color 

negre amb matèria orgànica en descomposició.  

 

 

5.3 Materials 

Formigó pantalles: 

Resistència característica:            

Mòdul elàstic                  :                

Denominació: HP-25/A/20/IIa 

Recobriment geomètric:           

Acer passiu: 

Límit elàstic:             

Mòdul elàstic:                 

Denominació: B 400 S 

Fig. 5.1- Representació dels 

estrats que formen el terreny. 
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Coeficients de minoració:                                             

5.4 Mòdul geomètric 

 Geometria  

Profunditat pantalla: 8.5 metres 

Amplada pantalla: 0,35 metres 

Longitud de tram: 2,5 metres: 

(Fig. 5.2) 

Nivell freàtic: cota -8.6 metres 

Col·locació d’un puntal: cota -1.55 metres 

 

 

 

 

 

 Accions a considerar: Determinació de les cargues que haurà de suportar les 

pantalles degut al forjat tenint en compte el codi tècnic d’edificació “Document 

Bàsic SE-AE (Seguretat Estructural i Accions en l’edificació)” i la normativa EHE-08. 

- Cargues mortes: 

Pes forjat: per calcular el pes del forjat, es dimensionarà agafant el cas mes 

desfavorable. Per tant, es calcularà mitjançant el forjat amb més llum. En 

aquest cas són 10 metres (Fig. 5.3). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.3- Representació de l’estructura isostàtica amb 

esquema de càrregues. 

Fig. 5.2- Representació geometria 

pantalla. 



ANNEX V- CÀLCULS ESTRUCTURALS 
________                                               Millora i pas inferior de vianants en l’estació de ferrocarrils de Llançà 

10 
 

El càlcul de la carga repartida que transmet el forjat sobre les pantalles es 

calcularà de la següent manera:  

1) Es multiplicarà l’espessor del forjat per la densitat del formigó armat: 

           
  

  
         

2) Les cargues han de ser majorades, per tant:  

     
  

  
                  

3) Finalment, per tenir la carga repartida, es multiplicarà per una amplada 

tributaria, en aquest cas es multiplicarà per 5 metres, ja que la carga del 

forjat de l’estructura de 10 metres serà recolzada per 2 pantalles, amb la 

qual cosa la carga quedarà repartida entre dos. Per tant: 

       
  

  
                

 

- Sobrecàrregues d’ús zones d’accés públic (vianants + vehicles) : 4 KN/m2 

A continuació es majorarà la sobrecarrega, per tant: 

    
  

  
             

Finalment, per tenir la sobrecarrega repartida, es multiplicarà per l’amplada 

tributaria, per tant: 

    
  

  
            

Així doncs, les càrregues totals que rep la pantalla seran: el pes del forjat més les 

sobrecàrregues d’ús. Per tant, 

                      
  

 
    

  

 
            

Coeficients de simultaneïtat per Sobrecarregues:                                      

Estats Límits Últims (ELU): 
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Estat Límits de Servei (ELS): 

 

5.5 Dimensionament de la pantalla 

Pel dimensionament de la pantalla s’utilitza el programa de càlculs estructurals “CYPE 

Ingenieros 2013”. El programa tindrà en compte les dades d’obra, la descripció de la 

pantalla, la descripció del terreny i finalment la descripció de les càrregues pel 

dimensionament d’aquesta.  

A continuació s’exposa el dimensionament calculat pel programa CYPE. 

NORMA I MATERIALS 

Norma de formigó: EHE-08 (Espanya) 

Formigó: HA-25, Yc=1.5 

Acer: B 400 S, Ys=1.15 

Classe d'exposició: Clase IIa 

Recobriment geomètric: 7.0 cm 

Grandària màxima del granulat: 20 mm 

ACCIONS 

Majoració esforços en construcció: 1.60  

Majoració esforços en servei: 1.60  

Sense anàlisi sísmic 
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Sense considerar accions tèrmiques en puntals 

DADES GENERALS 

Cota de la rasant: 0.00 m 

Alçada del mur sobre la rasant: 0.00 m 

Tipologia: Mur pantalla de formigó armat 

DESCRIPCIÓ DEL TERRENY 

Percentatge de la fricció interna entre el terreny i l'extradós del mur pantalla: 0.0 % 

Percentatge de la fricció interna entre el terreny i l'intradós del mur pantalla: 0.0 % 

Profunditat del nivell freàtic: 8.60 m 

Els estrats que formen la zona de les pantalles són els següents: 

Referències Cota superior Descripció Coeficients d'empenta 

1 - Sorra solta 0.00 m Densitat aparent: 1.8 kg/dm³ 

Densitat submergida: 1.0 kg/dm³ 

Angle fricció interna: 30 graus 

Cohesió: 0.00 t/m² 

Mòdul de balast empenta activa: 1000.0 t/m³ 

Mòdul de balast empenta passiva: 1000.0 t/m³ 

Gradient mòdul de balast: 0.0 t/m4 

Actiu extradós: 0.33 

Repòs extradós: 0.50 

Passiu extradós: 3.00 

Actiu intradós: 0.33 

Repòs intradós: 0.50 

Passiu intradós: 3.00 

2 - Sorra densa -2.90 m Densitat aparent: 2.0 kg/dm³ 

Densitat submergida: 1.2 kg/dm³ 

Angle fricció interna: 37 graus 

Cohesió: 0.00 t/m² 

Mòdul de balast empenta activa: 9000.0 t/m³ 

Mòdul de balast empenta passiva: 9000.0 t/m³ 

Gradient mòdul de balast: 0.0 t/m4 

Actiu extradós: 0.25 

Repòs extradós: 0.40 

Passiu extradós: 4.02 

Actiu intradós: 0.25 

Repòs intradós: 0.40 

Passiu intradós: 4.02 

3 - Argila dura -6.00 m Densitat aparent: 2.1 kg/dm³ 

Densitat submergida: 1.1 kg/dm³ 

Angle fricció interna: 20 graus 

Cohesió: 10.00 t/m² 

Mòdul de balast empenta activa: 4000.0 t/m³ 

Mòdul de balast empenta passiva: 4000.0 t/m³ 

Gradient mòdul de balast: 0.0 t/m4 

Actiu extradós: 0.49 

Repòs extradós: 0.66 

Passiu extradós: 2.04 

Actiu intradós: 0.49 

Repòs intradós: 0.66 

Passiu intradós: 2.04 
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SECCIÓ VERTICAL DEL TERRENY 

En la següent imatge es pot observar en detall la 

secció vertical del terreny, contemplant els diferents 

estrats de terres que la formen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOMETRIA 

Alçada total de la pantalla: 8,5 m  

Gruix: 35 cm 

Longitud de tram dimensionat: 2,5 m 

ESQUEMA DE LES FASES 

 Primera fase: Un cop es té executada la pantalla es procedeix a la seva excavació. 

Aquesta primera fase consisteix en l’excavació d’uns 2,35 metres de profunditat. A 

continuació s’adjunten una taula i una imatge a on es pot observar en detall 

aquesta fase. 

Referències Nom Descripció 

Fase 1 Excavació fins a la cota:       

-2.35 m 

Tipus de fase: Constructiva 

Cota d'excavació: -2.35 m 

Amb nivell freàtic extradós fins a la cota: -8.60 m 

Amb nivell freàtic intradós fins a la cota: -8.60 m 
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 Segona fase: una vegada executada la primera fase d’excavació, es procedeix a la 

col·locació d’un puntal provisional per ajudar a contenir el terreny. Tal i com es pot 

observar en la següent taula i imatge. 

Referències Nom Descripció 

Fase 2 Col·locació de puntal a la cota       

-1.55 m 

Tipus de fase: Constructiva 

Cota d'excavació: -2.35 m 

Amb nivell freàtic extradós fins a la cota: -8.60 m 

Amb nivell freàtic intradós fins a la cota: -8.60 m 
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 Tercera fase: una vegada col·locat el puntal, es procedeix a l’excavació fins a la 

profunditat final de 4,7 metres. Tal i com es pot observar en la següent taula i 

imatge. 

Referències Nom Descripció 

Fase 3 Excavació fins a la cota: -4.70 m Tipus de fase: Constructiva 

Cota d'excavació: -4.70 m 

Amb nivell freàtic extradós fins a la cota: -8.60 m 

Amb nivell freàtic intradós fins a la cota: -8.60 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quarta fase: Finalment, les pantalles són preparades i dimensionades per suportar 

un forjat de 6,4 T/m. Tal i com es pot observar en la següent taula i imatge. 

Referències Nom Descripció 

Fase 4 Construcció de forjat (Cota: 0.00 m) Tipus de fase: Servei 

Cota d'excavació: -4.70 m 

Amb nivell freàtic extradós fins a la cota: -8.60 m 

Amb nivell freàtic intradós fins a la cota: -8.60 m 
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CÀRREGUES 

Càrregues a l’extradós: 

Tipus Cota Dades Fase inicial Fase final 

Uniforme 0 m Valor: 0.6 t/m² Excavació fins a la cota: 

-2.35 m 

Construcció de forjat (Cota: 0.00 m) 

 

ELEMENTS DE RECOLZAMENT 

Els elements de recolzament que s’utilitzaran per dur a terme les pantalles són puntals 

provisionals a més dels forjats dimensionats.  

 Puntals: 

  

Descripció Fase inicial Fase final 

Cota: -1.55 m 

Rigidesa axial: 1000000 t/m 

Separació: 2.5 m 

Col·locació de puntal a la cota -1.55 m Excavació fins a la cota: -4.70 m 
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 Forjat: 

Descripció Fase de construcció Fase de servei 

Cota: 0.00 m 

Cantell: 20 cm 

Tallant fase constructiva: 0 t/m 

Tallant fase de servei: 6 t/m 

Rigidesa axial: 1000000 t/m² 

Construcció de forjat (Cota: 0.00 m) Construcció de forjat (Cota: 0.00 m) 

 

RESULTATS DE LES FASES 

Esforços sense majorar. 

Pel càlcul de les diferents fases, el programa considera varies hipòtesis simples: 

- Càrrega permanent del mur + empenta de terres. 

- Sobrecàrregues. 

- Sisme. 

Les combinacions que realitza el programa a partir d'aquestes hipòtesis són les 

corresponents a la norma amb que es calcula a l'obra, amb els coeficients de 

combinació adequats. Degut al gran número de combinacions que s’han de generar 

per l'aplicació dels coeficients de combinació, que poden ser varis per a cada hipòtesi 

simple, el programa mostra les gràfiques corresponents a les combinacions 

significatives amb coeficient de combinació igual a la unitat, com són: Càrrega 

permanent i empenta de terres amb sobrecàrregues; Càrrega permanent i empenta de 

terres i Càrrega permanent i empenta de terres amb percentatge de sobrecàrrega i 

sisme. Es pot deduir l'efecte d'una determinada hipòtesi simple per la resta d'aquestes 

combinacions. 

 FASE 1: Excavació fina a la cota: -2.35 m (bàsica) 

Cota 
(m) 

Desplaçaments 
(mm) 

Llei d'axials 
(t/m) 

Llei de 
tallants 
(t/m) 

Llei de 
moment 
flector 

(t·m/m) 

Llei 
d'empentes 

(t/m²) 

Pressió 
hidrostàtica 

(t/m²) 

0.00 -3.58 -0.00 0.03 -0.00 0.20 0.00 

-0.75 -2.84 0.66 0.24 0.09 0.65 0.00 

-1.50 -2.10 1.31 0.84 0.55 1.10 0.00 

-2.25 -1.39 1.97 1.78 1.63 1.55 0.00 
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Cota 
(m) 

Desplaçaments 
(mm) 

Llei d'axials 
(t/m) 

Llei de 
tallants 
(t/m) 

Llei de 
moment 
flector 

(t·m/m) 

Llei 
d'empentes 

(t/m²) 

Pressió 
hidrostàtica 

(t/m²) 

-3.00 -0.77 2.63 2.52 3.40 -3.29 0.00 

-3.75 -0.35 3.28 -0.26 3.90 -2.32 0.00 

-4.50 -0.14 3.94 -1.48 3.01 -0.57 0.00 

-5.25 -0.10 4.59 -1.60 1.79 0.12 0.00 

-6.00 -0.16 5.25 -1.73 0.57 1.87 0.00 

-6.75 -0.26 5.91 -0.53 -0.10 1.08 0.00 

-7.50 -0.36 6.56 0.09 -0.15 0.33 0.00 

-8.25 -0.44 7.22 0.16 -0.02 -0.36 0.00 

Màxims -0.10 
Cota: -5.00 m 

7.44 
Cota: -8.50 

m 

2.52 
Cota: -3.00 

m 

3.96 
Cota: -3.50 m 

1.87 
Cota: -6.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínims -3.58 
Cota: 0.00 m 

-0.00 
Cota: 0.00 m 

-1.73 
Cota: -6.00 

m 

-0.17 
Cota: -7.25 m 

-4.50 
Cota: -3.25 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

 

 FASE 2: Col·locació de puntal a la cota: -1.55 m (bàsica) 

Cota 

(m) 

Desplaçaments 

(mm) 

Llei d'axials 

(t/m) 

Llei de tallants 

(t/m) 

Llei de moment 

flector 

(t·m/m) 

Llei d'empentes 

(t/m²) 

Pressió 

hidrostàtica 

(t/m²) 

0.00 -3.58 -0.00 0.02 0.00 0.20 0.00 

-0.75 -2.84 0.66 0.24 0.09 0.65 0.00 

-1.50 -2.10 1.31 0.84 0.55 1.10 0.00 

-2.00 -1.62 1.75 1.42 1.19 1.40 0.00 

-2.75 -0.96 2.41 2.38 2.77 0.53 0.00 

-3.50 -0.46 3.06 0.57 3.96 -3.30 0.00 

-4.25 -0.19 3.72 -1.23 3.38 -1.02 0.00 

-5.00 -0.10 4.37 -1.64 2.20 0.15 0.00 

-5.75 -0.14 5.03 -1.60 1.00 -0.52 0.00 

-6.50 -0.23 5.69 -0.86 0.03 1.35 0.00 

-7.25 -0.33 6.34 -0.05 -0.17 0.57 0.00 

-8.00 -0.41 7.00 0.20 -0.06 -0.13 0.00 

Màxim
s 

-0.10 
Cota: -5.00 m 

7.44 
Cota: -8.50 

m 

2.52 
Cota: -3.00 m 

3.96 
Cota: -3.50 m 

1.87 
Cota: -6.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínims -3.58 
Cota: 0.00 m 

-0.00 
Cota: 0.00 m 

-1.73 
Cota: -6.00 m 

-0.17 
Cota: -7.25 m 

-4.50 
Cota: -3.25 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 
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 FASE 3: Excavació fins a la cota: -4.7 m (bàsica) 

Cota 

(m) 

Desplaçaments 

(mm) 

Llei d'axials 

(t/m) 

Llei de 

tallants 

(t/m) 

Llei de moment 

flector 

(t·m/m) 

Llei d'empentes 

(t/m²) 

Pressió 

hidrostàtica 

(t/m²) 

0.00 -2.35 -0.00 0.18 -0.00 1.44 0.00 

-0.75 -2.19 0.66 0.86 0.39 1.29 0.00 

-1.50 -2.07 1.31 1.79 1.51 1.13 0.00 

-2.00 -2.02 1.75 -2.76 0.31 1.40 0.00 

-2.75 -1.96 2.41 -1.60 -1.20 1.85 0.00 

-3.50 -1.84 3.06 -0.36 -1.76 1.75 0.00 

-4.25 -1.62 3.72 1.04 -1.35 2.12 0.00 

-5.00 -1.32 4.37 2.63 0.24 0.08 0.00 

-5.75 -1.04 5.03 1.27 1.76 -5.58 0.00 

-6.50 -0.85 5.69 -0.76 1.42 -0.60 0.00 

-7.25 -0.74 6.34 -0.96 0.70 0.28 0.00 

-8.00 -0.67 7.00 -0.60 0.14 0.84 0.00 

Màxims -0.63 
Cota: -8.50 m 

7.44 
Cota: -8.50 m 

2.65 
Cota: -5.25 m 

1.76 
Cota: -5.75 m 

2.24 
Cota: -4.50 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínims -2.35 
Cota: 0.00 m 

-0.00 
Cota: 0.00 m 

-3.07 
Cota: -1.75 m 

-1.76 
Cota: -3.50 m 

-5.58 
Cota: -5.75 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

 

 FASE 4: Construcció de forjat cota: 0.0 m (bàsica) 

Cota 

(m) 

Desplaçaments 

(mm) 

Llei d'axials 

(t/m) 

Llei de tallants 

(t/m) 

Llei de moment 

flector 

(t·m/m) 

Llei d'empentes 

(t/m²) 

Pressió 

hidrostàtica 

(t/m²) 

0.00 -2.26 0.00 0.19 0.00 1.52 0.00 

-0.50 -2.60 6.84 -2.80 -1.15 0.99 0.00 

-1.25 -3.04 7.49 -2.18 -2.93 0.95 0.00 

-2.00 -3.32 8.15 -1.35 -4.17 1.40 0.00 

-2.75 -3.37 8.81 -0.19 -4.62 1.85 0.00 

-3.50 -3.15 9.46 1.05 -4.12 1.75 0.00 

-4.25 -2.71 10.12 2.46 -2.65 2.12 0.00 

-5.00 -2.12 10.77 4.04 -0.01 0.08 0.00 

-5.75 -1.52 11.43 2.68 2.58 -5.58 0.00 

-6.50 -1.07 12.09 -0.73 2.75 -2.36 0.00 

-7.25 -0.77 12.74 -1.85 1.53 0.05 0.00 

-8.00 -0.55 13.40 -1.36 0.32 1.76 0.00 

Màxims -0.43 
Cota: -8.50 m 

13.84 
Cota: -8.50 

m 

4.06 
Cota: -5.25 m 

2.93 
Cota: -6.25 m 

2.80 
Cota: -8.50 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínims -3.38 
Cota: -2.50 m 

0.00 
Cota: 0.00 

m 

-3.12 
Cota: -0.25 m 

-4.62 
Cota: -2.75 m 

-5.58 
Cota: -5.75 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 
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RESULTATS PER ALS ELEMENTS DE RECOLZAMENT 

Esforços sense majorar. 

 Puntals: 

Cota: -1.55 m 

Fase Resultat 

Col·locació de puntal a la cota -1.55 m Càrrega puntual: -0.33 t 

Càrrega lineal: -0.13 t/m 

Excavació fins a la cota: -4.70 m Càrrega puntual: 12.87 t 

Càrrega lineal: 5.15 t/m 

 

 Forjats: 

Cota: 0.00 m 

Fase Resultat 

Construcció de forjat (Cota: 0.00 m) Càrrega lineal: 3.31 t/m 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ARMAT 

S’adjunta una taula del dimensionament d’armadures de les pantalles. 

Armat vertical extradós Armat vertical intradós 
Armat base 

horitzontal 

Enrigidor 

vertical 

Enrigidor 

horitzontal 

Ø12c/25 

Reforços: 

- Ø12 L(535), D(195) 

D: Distància des de 

coronació 

Ø12c/25 

Reforços: 

- Ø12 L(435), D(45) 

D: Distància des de 

coronació 

Ø12c/30 2 Ø12 4 Ø12 
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COMPROVACIONS GEOMÈTRIQUES I DE RESISTÈNCIA 

Referència: pantalla definitiva (Dimensionament pantalla) 

Comprovació Valors Estat 

Recobriment: 
 

        Norma EHE-08. Article  37.2.4.1 
 

 

 

Mínim: 7 cm 

Calculat: 7 cm 
 

Compleix 

Separació lliure mínima armadures horitzontals: 
 

        Norma EHE-08. Article  69.4.1 
 

 

 

Mínim: 2.5 cm 

Calculat: 28.8 cm 
 

Compleix 

Separació màxima armadures horitzontals: 
 

        Norma EHE-08. Article  42.3.1 
 

 

 

Màxim: 30 cm 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 

Quantia geomètrica mínima horitzontal per cara: 
 

        Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 

 

 

Mínim: 0.001  

Calculat: 0.00107  
 

Compleix 

Quantia mínima mecànica horitzontal per cara: 
 

        Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Quantia 

horitzontal > 20% Quantia vertical) 
 

 

 

Mínim: 0.00051  

Calculat: 0.00107  
 

Compleix 

Longitud de patilla horitzontal: 
 

        La longitud de la patilla ha de ser, com a mínim, 12 vegades el 

diàmetre. Criteri de J. Calavera, "Manual de Detalls Constructius en 

Obres de Formigó Armat". 
 

 

 

Mínim: 14 cm 

Calculat: 16 cm 
 

Compleix 

Quantia mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 

Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 

 

Mínim: 0.0012  
 

 

     -  Extradós: 
 

 

Calculat: 0.00129  
 

Compleix 

     -  Intradós: 
 

 

Calculat: 0.00129  
 

Compleix 

Quantia mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 

Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 

 

Mínim: 0.00036  
 

 

     -  Extradós: 
 

 

Calculat: 0.00129  
 

Compleix 

     -  Intradós: 
 

 

Calculat: 0.00129  
 

Compleix 

Quantia mínima mecànica vertical cara traccionada: 
 

Norma EHE-08. Article  42.3.2 
 

 

Mínim: 0.00138  
 

 

     -  Extradós: 
 

 

Calculat: 0.00258  
 

Compleix 
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Referència: pantalla definitiva (Dimensionament pantalla) 

Comprovació Valors Estat 

     -  Intradós: 
 

 

Calculat: 0.00258  
 

Compleix 

Quantia mínima mecànica vertical cara comprimida: 
 

Norma EHE-08. Article  42.3.3 
 

 

  

     -  Extradós: 
 

 

Mínim: 7e-005  

Calculat: 0.00258  
 

Compleix 

     -  Intradós: 
 

 

Mínim: 9e-005  

Calculat: 0.00129  
 

Compleix 

Separació lliure mínima armadures verticals: 
 

Norma EHE-08. Article  69.4.1 
 

 

Mínim: 2.5 cm 
 

 

     -  Extradós: 
 

 

Calculat: 11.3 cm 
 

Compleix 

     -  Intradós: 
 

 

Calculat: 11.3 cm 
 

Compleix 

Separació màxima entre barres: 
 

Norma EHE-08. Article  42.3.1 
 

 

Màxim: 30 cm 
 

 

     -  Armadura vertical Extradós: 
 

 

Calculat: 25 cm 
 

Compleix 

     -  Armadura vertical Intradós: 
 

 

Calculat: 25 cm 
 

Compleix 

Comprovació a flexió composta: 
 

        Comprovació realitzada per mòdul de pantalla 
 

 

 

 
 

Compleix 

Comprovació a tallant: 
 

        Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1 
 

 

 

Màxim: 34.78 t 

Calculat: 16.22 t 
 

Compleix 

Comprovació de fissuració: 
 

        Norma EHE-08. Article  49.2.3 
 

 

 

Màxim: 0.3 mm 

Calculat: 0.274 mm 
 

Compleix 

Rigiditzadors horitzontals: 
 

  

     -  Diàmetre mínim: 
 

 

        Criteri de CYPE Ingenieros. El diàmetre de l'enrigidor ha de ser com a 

mínim igual al major diàmetre de l'armadura base vertical. 
 

 

 

Mínim: 12 mm 

Calculat: 12 mm 
 

Compleix 

     -  Separació màxima: 
 

 

        Criteri NTE. Acondicionament del Terreny, Fonamentacions. 
 

 

 

Màxim: 2.5 m 

Calculat: 2.12 m 
 

Compleix 



ANNEX V- CÀLCULS ESTRUCTURALS 
________                                               Millora i pas inferior de vianants en l’estació de ferrocarrils de Llançà 

23 
 

Referència: pantalla definitiva (Dimensionament pantalla) 

Comprovació Valors Estat 

Rigiditzadors verticals: 
 

  

     -  Diàmetre mínim: 
 

 

        Criteri de CYPE Ingenieros. El diàmetre de l'enrigidor ha de ser com a 

mínim igual al major diàmetre de l'armadura base vertical. 
 

 

 

Mínim: 12 mm 

Calculat: 12 mm 
 

Compleix 

     -  Separació màxima: 
 

 

        Criteri NTE. Acondicionament del Terreny, Fonamentacions. 
 

 

 

Màxim: 1.5 m 

Calculat: 1.25 m 
 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions 

Informació addicional: 

- Secció crítica a flexió composta: Cota: -2.75 m, Md: -18.47 t·m, Nd: 0.00 t, Vd: -0.76 t, Tensió màxima 

de l'acer: 3.474 t/cm² 

- Secció crítica a tallant: Cota: -5.25 m 

- Secció amb la màxima obertura de fissures: Cota: -2.75 m, M: -11.54 t·m, N: 0.00 t 

- Els esforços estan majorats i corresponen a l'ample total del tram definit. (Longitud tram: 2.50 m) 

 

COMPROVACIONS D’ESTABILITAT (COEFICIENTS DE SEGURETAT) 

Referència: Comprovacions d'estabilitat (Coeficients de seguretat): pantalla definitiva 

(Dimensionament pantalla) 

Comprovació Valors Estat 

Relació entre el moment originat per les empentes passives a l'intradós i el 

moment originat per les empentes actives a l'extradós: 
 

Valor introduït per l'usuari. 
 

 

Mínim: 1.67  
 

 

Hipòtesi bàsica: 
 

  

     -  Excavació fins a la cota: -2.35 m: 
 

 

Calculat: 7.413  
 

Compleix 

     -  Col·locació de puntal a la cota -1.55 m: 
 

 

Calculat: 42.809  
 

Compleix 

     -  Excavació fins a la cota: -4.70 m: 
 

 

Calculat: 29.596  
 

Compleix 

     -  Construcció de forjat (Cota: 0.00 m): 
 

 

Calculat: 22.163  
 

Compleix 
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Referència: Comprovacions d'estabilitat (Coeficients de seguretat): pantalla definitiva 

(Dimensionament pantalla) 

Comprovació Valors Estat 

Relació entre l'empenta passiva total a l'intradós i l'empenta realment 

mobilitzada a l'intradós: 
 

Valor introduït per l'usuari. 
 

 

Mínim: 1.67  
 

 

Hipòtesi bàsica: 
 

  

     -  Excavació fins a la cota: -2.35 m: 
 

 

Calculat: 5.456  
 

Compleix 

     -  Col·locació de puntal a la cota -1.55 m: 
 

 

Calculat: 5.456  
 

Compleix 

     -  Excavació fins a la cota: -4.70 m: 
 

 

Calculat: 4.81  
 

Compleix 

     -  Construcció de forjat (Cota: 0.00 m): 
 

 

Calculat: 4.663  
 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions 

 

COMPROVACIONS D’ESTABILITAT (CERCLE DE LLISCAMENT PÈSSIM) 

Referència: Comprovacions d'estabilitat (Cercle de lliscament pèssim): pantalla definitiva 

(Dimensionament pantalla) 

Comprovació Valors Estat 

Cercle de lliscament pèssim: 
 

  

     -  Combinacions sense sisme: 
 

 

        Valor introduït per l'usuari. 
 

 

 

Mínim: 1.8  
 

 

         -  Excavació fins a la cota: -2.35 m: Coordenades del centre del cercle (-

0.96 m ; 4.93 m) - Radi: 9.16 m: 
 

 

Calculat: 7.17  
 

Compleix 

         -  Col·locació de puntal a la cota -1.55 m: Coordenades del centre del 

cercle (-0.96 m ; 4.93 m) - Radi: 9.16 m: 
 

 

Calculat: 7.17  
 

Compleix 

         -  Excavació fins a la cota: -4.70 m: Coordenades del centre del cercle (-

1.93 m ; 4.46 m) - Radi: 10.46 m: 
 

 

Calculat: 3.901  
 

Compleix 

     -  Construcció de forjat (Cota: 0.00 m) 
(1)

 
 

 

 No procedeix 

(1)
  No és necessari comprovar l'estabilitat global (cercle de lliscament 

pèssim) quan en la fase s'ha definit algun sostre. 
 

  

Es compleixen totes les comprovacions 
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Referència: Comprovacions d'estabilitat (Cercle de lliscament pèssim): pantalla definitiva 

(Dimensionament pantalla) 

Comprovació Valors Estat 

Informació addicional: 

- Excavació fins a la cota: -2.35 m: Combinacions sense sisme - Degut a que el cercle de lliscament 

pèssim passa per l'element de contenció, aquest haurà de resistir un tallant de, com a mínim, 46.294 

t/m en la intersecció amb aquest cercle. Això és necessari per a garantir la validesa del coeficient de 

seguretat calculat. 

- Col·locació de puntal a la cota -1.55 m: Combinacions sense sisme - Degut a que el cercle de lliscament 

pèssim passa per l'element de contenció, aquest haurà de resistir un tallant de, com a mínim, 46.294 

t/m en la intersecció amb aquest cercle. Això és necessari per a garantir la validesa del coeficient de 

seguretat calculat. 

- Excavació fins a la cota: -4.70 m: Combinacions sense sisme - Degut a que el cercle de lliscament 

pèssim passa per l'element de contenció, aquest haurà de resistir un tallant de, com a mínim, 46.783 

t/m en la intersecció amb aquest cercle. Això és necessari per a garantir la validesa del coeficient de 

seguretat calculat. 

 

MEDICIÓ 

Referència: Mur pantalla de formigó armat  B 400 S, Ys=1.15 Total 

Nom d'armat  Ø12  

Armat vertical extradós Longitud (m) 

Pes (kg) 

10x8.50 

10x7.55 

85.00 

75.47 

Armat vertical extradós - Reforços Longitud (m) 

Pes (kg) 

9x5.35 

9x4.75 

48.15 

42.75 

Armat vertical intradós Longitud (m) 

Pes (kg) 

10x8.50 

10x7.55 

85.00 

75.47 

Armat vertical intradós - Reforços Longitud (m) 

Pes (kg) 

9x4.35 

9x3.86 

39.15 

34.76 

Junt lateral positiu Longitud (m) 

Pes (kg) 

1x8.49 

1x7.54 

8.49 

7.54 

Junt lateral negatiu Longitud (m) 

Pes (kg) 

1x8.49 

1x7.54 

8.49 

7.54 

Armat horitzontal Longitud (m) 

Pes (kg) 

29x5.14 

29x4.56 

149.06 

132.34 
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Referència: Mur pantalla de formigó armat  B 400 S, Ys=1.15 Total 

Nom d'armat  Ø12  

Armat enrigidors verticals Longitud (m) 

Pes (kg) 

2x8.65 

2x7.68 

17.30 

15.36 

Armat enrigidors verticals Longitud (m) 

Pes (kg) 

2x8.65 

2x7.68 

17.30 

15.36 

Armat enrigidors horitzontals Longitud (m) 

Pes (kg) 

8x2.91 

8x2.58 

23.28 

20.67 

Totals Longitud (m) 

Pes (kg) 

481.22 

427.26 

  

427.26 

Total amb minves 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Pes (kg) 

529.34 

469.99 

  

469.99 

 

Resum d’amidament (s’inclouen minves d’acer): 

 B 400 S, Ys=1.15 (kg) Formigó (m³) 

Element Ø12 HA-25, Yc=1.5 

Referència: Mur pantalla de formigó armat 469.99 7.44 

Totals 469.99 7.44 
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5.6 Representació de la pantalla dimensionada 

Finalment es disposarà de la següent configuració d’armadures en el mur pantalla de 

formigó armat en secció del perfil i secció transversal, i en l’alçat de l’ intradós i 

l’extradós ( Fig. 5.4 – Fig. 5.5 – Fig. 5.6 – Fig. 5.7 – Fig. 5.8).  
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Fig. 5.4- Representació mur pantalla de formigó armat en alçat de l’intradós. 
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Fig. 5.5- Representació mur pantalla de formigó armat en alçat de l’extradós. 
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Fig. 5.6- Representació mur pantalla armat en secció de perfil. 
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Fig. 5.7- Representació mur pantalla armat en secció transversal. 

Fig. 5.8- Representació de l’amidament de la pantalla. 
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6. CÀLCUL DEL PAS INFERIOR 

6.1 Introducció i geometria 

Els calaixos que formen el pas inferior, consisteixen en uns pòrtic tancats unicel·lulars 

de formigó armat amb 2,7 metres d’amplada per 2,8 metres d’altura lliure entre cares 

interiors, que serà construït fora de la zona del seu emplaçament, però de forma que 

l’eix de construcció de la estructura coincideixi amb l’eix de l’emplaçament final, i es 

traslladarà mitjançant el mètode d’empenta oleodinàmica en sentit transversal a la via. 

El primer dels dos calaixos disposa d’un front d’avanç provisional constituït per unes 

aletes frontals triangulars davanteres i té una longitud útil de 4,52 m, i una longitud 

total de 6,27 m. El segon calaix té una longitud total i útil de 4,52 m 

En les següents figures es presenta un croquis amb les formes dels dos calaixos (Fig. 

6.1 -  Fig. 6.2). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Calaix  1 

Fig. 6.1- Representació gràfica del primer calaix en alçat, planta i perfil.  
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Per tant, es pot considerar 3 fases clarament diferenciades: 

1) Execució del primer calaix 

2) Empenta del primer calaix i execució del segon calaix en el mateix 

emplaçament. 

3) Demolició de les aletes provisionals davanteres. 

6.2 Característiques dels materials 

Les característiques dels diferents materials que apareixen en el càlcul són: 

 Característiques mecàniques del terreny (Taula 6.1): 

Angle de fricció interna................................................... 30º 

Angle de fregament terreny – mur................................. 0º 

Densitat de les terres...................................................... 1.80 T/m3 

Coeficient d’empenta al repòs........................................ 0.50 

Coeficient de balast......................................................... 1000 T/m3 

Calaix  2 

Fig. 6.2- Representació gràfica del segon calaix en alçat, planta i perfil. 

Taula 6.1- Propietats del terreny. 
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 Característiques mecàniques del formigó (Taula 6.2): 

Densitat del formigó armat..................................................... 2,5 T/m3 

Resistència característica del calaix........................................ 40 N/mm2 

Resistència característica en biga mur de reacció i solera...... 40 N/mm2 

Nivell de control.................................................................... Intens 

 

 Característiques de l’acer (Taula 6.3): 

Resistència característica........................................................ 500 N/mm2 

Recobriment en calaix ........................................................... 35 mm 

Recobriment en biga mur de reacció i solera.......................... 35 mm 

Nivell de control..................................................................... Intens 

 

6.3 Accions a considerar 

Les accions a considerar en el càlcul del calaix són les següents: 

 Pes propi 

 Carga permanent: correspon a la capa de subbalast i balast, els rails i a les 

travesses.  

 Empenta de terres: calculat a través del coeficient d’empenta horitzontal degut 

el procés constructiu i a la rigidesa de l’estructura que no permet utilitzar el 

coeficient d’empenta actiu horitzontal. 

 Sobrecàrregues: 

- Tren tipus A: tres eixos de 30 T 

separats a 1,5 metres (Fig. 6.3).  

 

 

 

 

Taula 6.2- Propietats del formigó. 

Taula 6.3-  Propietats de l’acer. 

Fig. 6.3- Representació gràfica de les 

cargues del tren tipus A. 
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- Tren tipus B: Sobrecàrrega uniforme de 12 T per metre (Fig. 6.4). 

 

 

 

 

 

 

A continuació s’analitzaran les cargues verticals i horitzontals que s’ha dimensionat pel 

calaix amb el programa CYPE. 

Anàlisis de les càrregues verticals: 

 Pes Propi: és el pes que aporta la llosa superior del calaix. Es calcula 

multiplicant el seu espessor amb la densitat del formigó. El programa calcula 

directament el pes propi del calaix, tenint en compte la geometria del calaix i la 

densitat del formigó.  

 Sobrecàrrega en la llosa superior del calaix: és el pes de les terres i dels 

materials que estan sobre el calaix. El programa el calcula directament tenint 

en compte l’altura de terres que conté per sobre del calaix. 

 Tren de càrregues: 

- Tren de cargues tipus A: en aquest cas s’ha de dimensionar el repartiment 

de càrregues manualment, atès que el programa ho calcula directament 

sense tenir en compte el repartiment de càrregues degut al balast. Per tant, 

es realitzarà un repartiment de cargues amb pendent 1,5 v /1,0 h a partir de 

la travessa (Fig. 6.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.4- Representació gràfica de les cargues del 

tren tipus B. 

Fig. 6.5- Representació gràfica de les cargues del tren tipus A. 
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Per tant, agafant una altura de carril de 0,16, una travessa de 2,5 m de 

longitud x 0,2 m d’altura x 0,25 m d’amplada i un espessor de balast de 0,43 

m, la tensió transmesa al calaix serà la següent: 

   
   

           
         

Per tant la distribució de les carregues verticals en el calaix serà de la següent forma 

(Fig. 6.6): 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tren de cargues tipus B: Realitzant un repartiment de cargues amb la 

mateixa inclinació anterior quedarà una sobrecarrega uniformement 

repartida de valor: 

   
   

           
        

Per tant la distribució de les carregues verticals en el calaix serà de la següent forma 

(Fig. 6.7): 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.6- Representació en planta de les càrregues verticals que actuen sobre el calaix 

en el tren de cargues tipus A.  

Fig. 6.7- Representació en planta de les càrregues verticals que actuen sobre el 

calaix en el tren de cargues tipus B. 
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Anàlisis de les cargues horitzontals: En aquest cas el programa “CYPE Ingenieros” et 

dimensiona directament totes les cargues horitzontals, que són: 

 Empenta de terres en els laterals del calaix. 

 Frenat tren tipus A. 

 Frenat tren tipus B. 

 Empenta del terreny tipus A situat en el lateral. 

 Empenta del terreny tipus B situat en el lateral. 

Tots aquestes empentes a l’hora del càlcul del calaix, el programa Cype l’engloba en 

l’empenta de terres. 

Una vegada tenim dimensionats les carregues verticals i horitzontals, es procedeix a 

calcular el calaix mitjançant el programa “CYPE ingenieros 2013”. 

6.4 Dimensionament del calaix 

Per dimensionar els calaixos s’ha utilitzat el programa “CYPE ingenieros 2013”. Aquest 

programa es molt útil ja que et calcula tota l’estructura dimensionant certs aspectes 

del calaix. Per tant, en el programa s’ha definit: 

- La geometria del calaix. 

- Les característiques mecàniques del formigó, acer i terreny. 

- Els diferents estrats que formen el terreny. 

- El volum de terres que envolta el calaix. 

- Les sobrecàrregues segons els diferents tren de càrregues (tren A i tren B) 

NORMA I MATERIALS 

Norma: EHE-08 (Espanya) 

Formigó: HA-40, Yc=1.5 

Acer de barres: B 500 S, Ys=1.15 

Recobriment exterior: 3.5 cm 

Recobriment interior: 3.5 cm 
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GEOMETRIA 

Pla superior del mòdul: Per gàlib (2,8 metres) 

Gruixos:  

- Testeres: 30 cm 

- Llosa superior: 30 cm 

- Llosa inferior: 40 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERRENYS 

Mòdul de balast: 1000.0 t/m³ 

Tensió admissible base: 20.00 t/m² 

Densitat aparent: 1.8 kg/dm³ 

Angle fricció interna: 30 graus 

Cohesió: 0.00 t/m² 

Percentatge de fricció terreny-mur: 0 % 

Angle de transmissió de les càrregues: 45 graus 

ACCIONS 

Sobrecàrrega uniforme inferior: 0.30 t/m² 

Sense sobrecàrrega hidràulica 

3 Càrregues a banda de 10 T/m2 d’ample 0,82 metres (Tren tipus A) 

1 Carrega a banda de 4 T/m2 d’ample 3,3 metres (Tren tipus B) 
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Càrregues a banda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- MÈTODE DE CÀLCUL 

El model de càlcul utilitzat és per elements finits triangulars tipus làmina gruixuda 

tridimensional, que considera la deformació per tallant. Estan formats per sis nodes, 

en els vèrtex i en els punts mitjos dels costats, amb sis graus de llibertat cadascun. Es 

realitza un mallat del marc en funció de les dimensions (gruixos i llums). En cada node 

s'obté, mitjançant un anàlisi elàstic i lineal, vuit esforços amb els que es comprova i 

dimensiona la secció de formigó i l'armat. A partir dels desplaçaments es comprova la 

fletxa, tensions sobre el terreny, desenganxament de la llosa de fonamentació, etc. 
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6.- RESULTATS 

Abans de presentar els resultats, les diferents abreviatures que presenten cada taula 

de resultats per les diferents parts que formen el calaix són les següents:  

Abreviatura Significat Unitats 

Nx Axial X t/m 

Ny Axial Y t/m 

Nxy Axial XY t/m 

Mx Flector X t·m/m 

My Flector Y t·m/m 

Mxy Flector XY t·m/m 

Qx Tallant X kp/m 

Qy Tallant Y kp/m 

Dx Desplaçament X mm 

Dy Desplaçament Y mm 

Dz Desplaçament Z mm 

Gx Gir X mRad 

Gy Gir Y mRad 

Gz Gir Z mRad 

1) Testera esquerra 
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 Pes propi:  

 Esforços Desplaçaments 

Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -3.63 -2.10 0.78 -0.52 -0.07 0.10 193.46 -839.15 0.00 0.02 -3.07 -0.08 0.01 -0.00 

3 -3.04 -0.55 -0.00 -0.53 -0.10 0.00 312.77 -0.00 0.00 0.02 -3.08 -0.08 -0.00 -0.00 

5 -3.63 -2.10 -0.78 -0.52 -0.07 -0.10 193.45 839.14 -0.00 0.02 -3.07 -0.08 -0.01 0.00 

11 -2.14 0.00 -0.01 -0.37 0.00 -0.05 111.63 44.50 -0.00 0.07 -3.08 0.01 0.00 -0.01 

13 -2.34 -0.17 0.00 -0.36 -0.07 0.00 104.89 0.00 0.00 0.06 -3.08 0.01 0.00 -0.00 

15 -2.14 0.00 0.01 -0.37 0.00 0.05 111.63 -44.50 0.00 0.07 -3.08 0.01 0.00 0.01 

21 -1.28 -1.08 -0.32 -0.23 -0.01 -0.08 105.01 -347.98 0.00 0.01 -3.08 0.07 -0.00 -0.00 

23 -1.08 -0.20 -0.00 -0.25 -0.03 0.00 -28.37 0.00 0.00 0.01 -3.08 0.06 0.00 -0.00 

25 -1.28 -1.08 0.32 -0.23 -0.01 0.08 105.01 347.98 -0.00 0.01 -3.08 0.07 0.00 0.00 

 

 Empenta de terres: 

 Esforços Desplaçaments 

Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -3.01 0.32 0.27 -1.52 -0.57 -0.20 4054.03 182.70 -0.00 -0.02 -1.79 0.06 0.00 0.01 

3 -3.25 0.01 -0.00 -1.42 -0.49 0.00 4371.34 0.01 0.00 -0.01 -1.79 0.05 -0.00 -0.00 

5 -3.01 0.32 -0.27 -1.52 -0.57 0.20 4054.07 -182.68 0.00 -0.02 -1.79 0.06 -0.00 -0.01 

11 -2.72 0.00 -0.01 1.26 0.19 0.10 -272.60 144.36 -0.00 -0.13 -1.79 -0.01 0.00 -0.00 

13 -3.03 -0.04 0.00 1.29 0.21 -0.00 -391.31 -0.00 0.00 -0.13 -1.79 -0.01 0.00 0.00 

15 -2.72 0.00 0.01 1.26 0.19 -0.10 -272.61 -144.36 0.00 -0.13 -1.79 -0.01 0.00 0.00 

21 -3.15 -0.16 -0.44 -1.43 -0.50 0.14 -2925.90 -94.05 -0.00 -0.01 -1.79 -0.04 -0.00 0.01 

23 -3.14 -0.01 -0.00 -1.35 -0.44 0.00 -3099.04 0.00 0.00 -0.01 -1.79 -0.04 -0.00 -0.00 

25 -3.15 -0.16 0.44 -1.43 -0.50 -0.14 -2925.90 94.05 0.00 -0.01 -1.79 -0.04 0.00 -0.01 

 

 Sobrecàrrega inferior: 

 Esforços Desplaçaments 

Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.00 0.04 -0.01 0.02 0.00 -0.00 -10.76 21.43 -0.00 -0.00 -0.24 0.00 -0.00 0.00 

3 -0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 -0.00 -12.55 0.00 -0.00 -0.00 -0.24 0.00 0.00 0.00 

5 -0.00 0.04 0.01 0.02 0.00 0.00 -10.76 -21.43 0.00 -0.00 -0.24 0.00 0.00 -0.00 

11 0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.00 0.00 -8.14 -0.80 -0.00 -0.00 -0.24 -0.00 0.00 0.00 

13 -0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.00 -7.54 -0.00 -0.00 -0.00 -0.24 -0.00 0.00 0.00 

15 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.00 -0.00 -8.14 0.80 0.00 -0.00 -0.24 -0.00 0.00 -0.00 

21 0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -8.22 1.85 -0.00 -0.00 -0.24 -0.00 0.00 0.00 

23 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -5.88 0.00 -0.00 -0.00 -0.24 -0.00 -0.00 0.00 
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 Esforços Desplaçaments 

Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

25 0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -8.22 -1.85 0.00 -0.00 -0.24 -0.00 -0.00 -0.00 

 

 Càrrega en banda 1: 

 Esforços Desplaçaments 

Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -3.42 -2.16 0.79 -0.23 0.02 0.13 -253.27 -899.51 0.00 0.02 -1.94 -0.10 0.01 -0.00 

3 -2.76 -0.55 -0.00 -0.27 -0.02 -0.00 -36.71 -0.00 0.00 0.02 -1.94 -0.09 -0.00 -0.00 

5 -3.42 -2.16 -0.79 -0.23 0.02 -0.13 -253.29 899.50 -0.00 0.02 -1.94 -0.10 -0.01 0.00 

11 -2.91 0.00 0.00 -0.64 0.00 0.14 -331.30 77.80 -0.00 0.11 -1.95 -0.01 0.00 -0.01 

13 -3.18 -0.23 0.00 -0.63 -0.12 -0.00 -310.80 -0.00 0.00 0.11 -1.95 -0.01 0.00 -0.00 

15 -2.91 0.00 -0.00 -0.64 0.00 -0.14 -331.30 -77.80 0.00 0.11 -1.95 -0.01 0.00 0.01 

21 -3.17 -3.01 -0.81 -1.06 -0.16 -0.19 -361.12 -957.46 0.00 0.02 -1.95 0.16 -0.01 -0.00 

23 -2.66 -0.50 -0.00 -1.08 -0.21 0.00 -601.35 0.00 0.00 0.02 -1.95 0.15 -0.00 -0.00 

25 -3.17 -3.01 0.81 -1.06 -0.16 0.19 -361.12 957.47 -0.00 0.02 -1.95 0.16 0.01 0.00 

 

 Càrrega en banda 2: 

 Esforços Desplaçaments 

Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -3.78 -2.00 0.77 -0.29 -0.01 0.11 -151.81 -725.91 0.00 0.10 -2.29 -0.52 0.00 -0.00 

3 -3.28 -0.57 -0.00 -0.34 -0.05 0.00 50.88 -0.00 0.00 0.10 -2.29 -0.52 -0.00 -0.00 

5 -3.78 -2.00 -0.77 -0.29 -0.01 -0.11 -151.82 725.91 -0.00 0.10 -2.29 -0.52 -0.00 0.00 

11 -3.28 0.00 -0.00 -0.53 0.00 0.07 -184.51 64.37 -0.00 0.79 -2.29 -0.44 0.00 -0.01 

13 -3.64 -0.22 0.00 -0.52 -0.10 0.00 -170.25 -0.00 0.00 0.79 -2.29 -0.44 0.00 -0.00 

15 -3.28 0.00 0.00 -0.53 0.00 -0.07 -184.51 -64.37 0.00 0.79 -2.29 -0.44 0.00 0.01 

21 -3.59 -2.68 -0.78 -0.78 -0.10 -0.16 -252.29 -855.65 0.00 1.33 -2.30 -0.31 -0.01 -0.00 

23 -3.21 -0.53 -0.00 -0.79 -0.15 0.00 -439.56 0.00 0.00 1.33 -2.30 -0.32 -0.00 -0.00 

25 -3.59 -2.68 0.78 -0.78 -0.10 0.16 -252.29 855.65 -0.00 1.33 -2.30 -0.31 0.01 0.00 

 

 Càrrega en banda 3: 

 Esforços Desplaçaments 

Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -1.79 -1.43 0.48 -0.18 0.01 0.09 -83.57 -692.77 0.00 -0.07 -0.88 0.37 0.00 -0.00 

3 -1.26 -0.31 -0.00 -0.20 -0.02 -0.00 29.81 -0.00 0.00 -0.08 -0.88 0.38 0.00 -0.00 

5 -1.79 -1.43 -0.48 -0.18 0.01 -0.09 -83.57 692.77 -0.00 -0.07 -0.88 0.37 -0.00 0.00 
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 Esforços Desplaçaments 

Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

11 -1.49 0.00 0.00 -0.39 0.00 0.08 -181.81 45.77 -0.00 -0.63 -0.89 0.43 0.00 -0.01 

13 -1.55 -0.15 0.00 -0.38 -0.07 -0.00 -162.85 -0.00 0.00 -0.63 -0.89 0.43 0.00 0.00 

15 -1.49 0.00 -0.00 -0.39 0.00 -0.08 -181.81 -45.77 0.00 -0.63 -0.89 0.43 0.00 0.01 

21 -1.72 -1.33 -0.44 -0.62 -0.10 -0.10 -160.94 -453.44 0.00 -1.29 -0.89 0.53 -0.01 -0.00 

23 -1.31 -0.24 -0.00 -0.61 -0.12 0.00 -295.69 0.00 0.00 -1.30 -0.89 0.53 -0.00 -0.00 

25 -1.72 -1.33 0.44 -0.62 -0.10 0.10 -160.94 453.44 -0.00 -1.29 -0.89 0.53 0.01 0.00 

 

 Càrrega en banda 4: 

 Esforços Desplaçaments 

Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -3.83 -2.33 0.86 -0.35 -0.01 0.14 -127.14 -963.63 0.00 0.02 -2.18 -0.10 0.01 -0.00 

3 -3.14 -0.60 -0.00 -0.39 -0.05 -0.00 101.76 -0.00 0.00 0.02 -2.18 -0.10 -0.00 -0.00 

5 -3.83 -2.33 -0.86 -0.35 -0.01 -0.14 -127.15 963.62 -0.00 0.02 -2.18 -0.10 -0.01 0.00 

11 -3.26 0.00 0.00 -0.61 0.00 0.09 -214.39 77.02 -0.00 0.11 -2.18 -0.01 0.00 -0.01 

13 -3.59 -0.24 0.00 -0.58 -0.10 -0.00 -187.17 -0.00 0.00 0.10 -2.18 -0.01 0.00 -0.00 

15 -3.26 0.00 -0.00 -0.61 0.00 -0.09 -214.39 -77.02 0.00 0.11 -2.18 -0.01 0.00 0.01 

21 -3.60 -2.66 -0.81 -0.89 -0.13 -0.18 -244.36 -846.21 0.00 0.02 -2.19 0.14 -0.01 -0.00 

23 -3.15 -0.55 -0.00 -0.91 -0.17 0.00 -523.04 0.00 0.00 0.02 -2.19 0.14 -0.00 -0.00 

25 -3.60 -2.66 0.81 -0.89 -0.13 0.18 -244.36 846.22 -0.00 0.02 -2.19 0.14 0.01 0.00 

 

2) Testera dreta 
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 Pes propi: 

 Esforços Desplaçaments 

Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -3.63 -2.10 0.78 -0.52 -0.07 0.10 193.46 -839.15 -0.00 -0.02 -3.07 0.08 -0.01 -0.00 

3 -3.04 -0.55 0.00 -0.53 -0.10 -0.00 312.77 -0.00 -0.00 -0.02 -3.08 0.08 -0.00 -0.00 

5 -3.63 -2.10 -0.78 -0.52 -0.07 -0.10 193.45 839.15 0.00 -0.02 -3.07 0.08 0.01 0.00 

11 -2.14 0.00 -0.01 -0.37 0.00 -0.05 111.63 44.50 0.00 -0.07 -3.08 -0.01 0.00 -0.01 

13 -2.34 -0.17 -0.00 -0.36 -0.07 -0.00 104.89 0.00 0.00 -0.06 -3.08 -0.01 0.00 -0.00 

15 -2.14 0.00 0.01 -0.37 0.00 0.05 111.63 -44.50 -0.00 -0.07 -3.08 -0.01 0.00 0.01 

21 -1.28 -1.08 -0.32 -0.23 -0.01 -0.08 105.00 -347.98 -0.00 -0.01 -3.08 -0.07 0.00 -0.00 

23 -1.08 -0.20 -0.00 -0.25 -0.03 0.00 -28.37 0.00 0.00 -0.01 -3.08 -0.06 0.00 -0.00 

25 -1.28 -1.08 0.32 -0.23 -0.01 0.08 105.01 347.98 0.00 -0.01 -3.08 -0.07 -0.00 0.00 

 

 Empenta de terres: 

 Esforços Desplaçaments 

Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -3.01 0.32 0.27 -1.52 -0.57 -0.20 4054.03 182.70 0.00 0.02 -1.79 -0.06 -0.00 0.01 

3 -3.25 0.01 0.00 -1.42 -0.49 0.00 4371.34 0.01 -0.00 0.01 -1.79 -0.05 -0.00 -0.00 

5 -3.01 0.32 -0.27 -1.52 -0.57 0.20 4054.07 -182.68 -0.00 0.02 -1.79 -0.06 0.00 -0.01 

11 -2.72 0.00 -0.01 1.26 0.19 0.10 -272.60 144.36 0.00 0.13 -1.79 0.01 0.00 -0.00 

13 -3.03 -0.04 -0.00 1.29 0.21 -0.00 -391.31 -0.00 -0.00 0.13 -1.79 0.01 0.00 0.00 

15 -2.72 0.00 0.01 1.26 0.19 -0.10 -272.61 -144.36 -0.00 0.13 -1.79 0.01 0.00 0.00 

21 -3.15 -0.16 -0.44 -1.43 -0.50 0.14 -2925.90 -94.05 0.00 0.01 -1.79 0.04 0.00 0.01 

23 -3.14 -0.01 -0.00 -1.35 -0.44 0.00 -3099.04 0.00 -0.00 0.01 -1.79 0.04 -0.00 -0.00 

25 -3.15 -0.16 0.44 -1.43 -0.50 -0.14 -2925.90 94.05 -0.00 0.01 -1.79 0.04 -0.00 -0.01 

 

 Sobrecàrrega inferior: 

 Esforços Desplaçaments 

Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.00 0.04 -0.01 0.02 0.00 -0.00 -10.76 21.43 0.00 0.00 -0.24 -0.00 0.00 0.00 

3 -0.01 0.00 -0.00 0.02 0.00 0.00 -12.55 0.00 0.00 0.00 -0.24 -0.00 0.00 0.00 

5 -0.00 0.04 0.01 0.02 0.00 0.00 -10.76 -21.43 -0.00 0.00 -0.24 -0.00 -0.00 -0.00 

11 0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.00 0.00 -8.14 -0.80 0.00 0.00 -0.24 0.00 0.00 0.00 

13 -0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 -7.54 -0.00 -0.00 0.00 -0.24 0.00 0.00 0.00 

15 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.00 -0.00 -8.14 0.80 -0.00 0.00 -0.24 0.00 0.00 -0.00 

21 0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -8.22 1.85 0.00 0.00 -0.24 0.00 -0.00 0.00 

23 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -5.88 0.00 -0.00 0.00 -0.24 0.00 -0.00 0.00 
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 Esforços Desplaçaments 

Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

25 0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -8.22 -1.85 -0.00 0.00 -0.24 0.00 0.00 -0.00 

 

 Càrrega en banda 1: 

 Esforços Desplaçaments 

Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -3.42 -2.16 0.79 -0.23 0.02 0.13 -253.28 -899.50 -0.00 -0.02 -1.94 0.10 -0.01 -0.00 

3 -2.76 -0.55 0.00 -0.27 -0.02 -0.00 -36.71 -0.00 -0.00 -0.02 -1.94 0.09 -0.00 -0.00 

5 -3.42 -2.16 -0.79 -0.23 0.02 -0.13 -253.28 899.50 0.00 -0.02 -1.94 0.10 0.01 0.00 

11 -2.91 0.00 0.00 -0.64 0.00 0.14 -331.30 77.80 0.00 -0.11 -1.95 0.01 0.00 -0.01 

13 -3.18 -0.23 -0.00 -0.63 -0.12 -0.00 -310.80 -0.00 0.00 -0.11 -1.95 0.01 0.00 -0.00 

15 -2.91 0.00 -0.00 -0.64 0.00 -0.14 -331.30 -77.80 -0.00 -0.11 -1.95 0.01 0.00 0.01 

21 -3.17 -3.01 -0.81 -1.06 -0.16 -0.19 -361.12 -957.47 -0.00 -0.02 -1.95 -0.16 0.01 -0.00 

23 -2.66 -0.50 -0.00 -1.08 -0.21 0.00 -601.35 0.00 0.00 -0.02 -1.95 -0.15 0.00 -0.00 

25 -3.17 -3.01 0.81 -1.06 -0.16 0.19 -361.12 957.47 0.00 -0.02 -1.95 -0.16 -0.01 0.00 

 

 Càrrega en banda 2: 

 Esforços Desplaçaments 

Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -1.79 -1.43 0.48 -0.18 0.01 0.09 -83.57 -692.77 -0.00 0.07 -0.88 -0.37 -0.00 -0.00 

3 -1.26 -0.31 0.00 -0.20 -0.02 -0.00 29.81 -0.00 -0.00 0.08 -0.88 -0.38 -0.00 -0.00 

5 -1.79 -1.43 -0.48 -0.18 0.01 -0.09 -83.57 692.77 0.00 0.07 -0.88 -0.37 0.00 0.00 

11 -1.49 0.00 0.00 -0.39 0.00 0.08 -181.81 45.77 0.00 0.63 -0.89 -0.43 0.00 -0.01 

13 -1.55 -0.15 -0.00 -0.38 -0.07 0.00 -162.85 -0.00 0.00 0.63 -0.89 -0.43 0.00 -0.00 

15 -1.49 0.00 -0.00 -0.39 0.00 -0.08 -181.81 -45.77 -0.00 0.63 -0.89 -0.43 0.00 0.01 

21 -1.72 -1.33 -0.44 -0.62 -0.10 -0.10 -160.94 -453.44 -0.00 1.29 -0.89 -0.53 0.01 -0.00 

23 -1.31 -0.24 -0.00 -0.61 -0.12 0.00 -295.69 0.00 -0.00 1.30 -0.89 -0.53 -0.00 -0.00 

25 -1.72 -1.33 0.44 -0.62 -0.10 0.10 -160.94 453.44 0.00 1.29 -0.89 -0.53 -0.01 0.00 

 

 Càrrega en banda 3: 

 Esforços Desplaçaments 

Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -3.78 -2.00 0.77 -0.29 -0.01 0.11 -151.81 -725.91 -0.00 -0.10 -2.29 0.52 -0.00 -0.00 

3 -3.28 -0.57 0.00 -0.34 -0.05 -0.00 50.88 -0.00 -0.00 -0.10 -2.29 0.52 -0.00 -0.00 

5 -3.78 -2.00 -0.77 -0.29 -0.01 -0.11 -151.82 725.91 0.00 -0.10 -2.29 0.52 0.00 0.00 

11 -3.28 0.00 -0.00 -0.53 0.00 0.07 -184.51 64.37 0.00 -0.79 -2.29 0.44 0.00 -0.01 

13 -3.64 -0.22 -0.00 -0.52 -0.10 -0.00 -170.25 -0.00 0.00 -0.79 -2.29 0.44 0.00 -0.00 
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 Esforços Desplaçaments 

Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

15 -3.28 0.00 0.00 -0.53 0.00 -0.07 -184.51 -64.37 -0.00 -0.79 -2.29 0.44 0.00 0.01 

21 -3.59 -2.68 -0.78 -0.78 -0.10 -0.16 -252.29 -855.65 -0.00 -1.33 -2.30 0.31 0.01 -0.00 

23 -3.21 -0.53 -0.00 -0.79 -0.15 0.00 -439.56 0.00 0.00 -1.33 -2.30 0.32 0.00 -0.00 

25 -3.59 -2.68 0.78 -0.78 -0.10 0.16 -252.29 855.65 0.00 -1.33 -2.30 0.31 -0.01 0.00 

 

 Càrrega en banda 4: 

 Esforços Desplaçaments 

Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -3.83 -2.33 0.86 -0.35 -0.01 0.14 -127.14 -963.63 -0.00 -0.02 -2.18 0.10 -0.01 -0.00 

3 -3.14 -0.60 0.00 -0.39 -0.05 -0.00 101.76 -0.00 -0.00 -0.02 -2.18 0.10 -0.00 -0.00 

5 -3.83 -2.33 -0.86 -0.35 -0.01 -0.14 -127.15 963.62 0.00 -0.02 -2.18 0.10 0.01 0.00 

11 -3.26 0.00 0.00 -0.61 0.00 0.09 -214.39 77.02 0.00 -0.11 -2.18 0.01 0.00 -0.01 

13 -3.59 -0.24 -0.00 -0.58 -0.10 -0.00 -187.17 -0.00 0.00 -0.10 -2.18 0.01 0.00 -0.00 

15 -3.26 0.00 -0.00 -0.61 0.00 -0.09 -214.39 -77.02 -0.00 -0.11 -2.18 0.01 0.00 0.01 

21 -3.60 -2.66 -0.81 -0.89 -0.13 -0.18 -244.36 -846.22 -0.00 -0.02 -2.19 -0.14 0.01 -0.00 

23 -3.15 -0.55 -0.00 -0.91 -0.17 0.00 -523.04 0.00 0.00 -0.02 -2.19 -0.14 0.00 -0.00 

25 -3.60 -2.66 0.81 -0.89 -0.13 0.18 -244.36 846.22 0.00 -0.02 -2.19 -0.14 -0.01 0.00 

 

3) Llosa superior 

 

 

 

 

 

 

 

 Pes propi: 

 Esforços Desplaçaments 

Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 0.87 0.07 0.14 0.13 0.15 -0.12 -312.44 1039.42 0.00 0.00 -3.09 0.07 0.00 0.00 

3 0.20 -0.10 0.00 0.09 0.12 0.00 -0.00 1018.12 0.00 -0.00 -3.09 0.06 0.00 -0.00 
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 Esforços Desplaçaments 

Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

5 0.87 0.07 -0.14 0.13 0.15 0.12 312.43 1039.44 -0.00 0.00 -3.09 0.07 -0.00 -0.00 

11 -0.00 0.06 0.00 -0.06 -0.64 0.00 -9.15 0.00 0.00 -0.00 -3.16 0.00 0.00 0.00 

13 0.07 0.11 0.00 -0.11 -0.64 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -3.16 0.00 0.00 0.00 

15 -0.00 0.06 -0.00 -0.06 -0.64 -0.00 9.15 -0.00 -0.00 0.00 -3.16 0.00 -0.00 0.00 

21 0.87 0.07 -0.14 0.13 0.15 0.12 -312.44 -1039.44 0.00 -0.00 -3.09 -0.07 0.00 -0.00 

23 0.20 -0.10 -0.00 0.09 0.12 0.00 -0.00 -1018.13 0.00 0.00 -3.09 -0.06 0.00 -0.00 

25 0.87 0.07 0.14 0.13 0.15 -0.12 312.44 -1039.44 -0.00 -0.00 -3.09 -0.07 -0.00 0.00 

 

 Empenta de terres: 

 Esforços Desplaçaments 

Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -1.13 -3.01 -0.57 0.43 1.42 -0.03 306.53 2500.20 0.00 -0.00 -1.79 -0.04 0.00 -0.01 

3 -0.07 -2.67 0.00 0.39 1.36 0.00 -0.00 2815.83 0.00 -0.00 -1.79 -0.04 -0.00 -0.00 

5 -1.13 -3.01 0.57 0.43 1.42 0.03 -306.55 2500.23 -0.00 -0.00 -1.79 -0.04 -0.00 0.01 

11 0.00 -2.67 0.00 -0.14 -0.49 0.00 -145.35 0.00 0.00 -0.00 -1.81 0.00 -0.01 0.00 

13 -0.11 -2.76 0.00 -0.07 -0.52 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -1.82 0.00 0.00 0.00 

15 0.00 -2.67 -0.00 -0.14 -0.49 -0.00 145.36 -0.00 -0.00 0.00 -1.81 0.00 0.01 0.00 

21 -1.13 -3.01 0.57 0.43 1.42 0.03 306.54 -2500.23 0.00 0.00 -1.79 0.04 0.00 0.01 

23 -0.07 -2.67 -0.00 0.39 1.36 0.00 -0.00 -2815.85 -0.00 0.00 -1.79 0.04 -0.00 -0.00 

25 -1.13 -3.01 -0.57 0.43 1.42 -0.03 -306.54 -2500.23 -0.00 0.00 -1.79 0.04 -0.00 -0.01 

 

 Sobrecàrrega inferior: 

 Esforços Desplaçaments 

Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00 2.80 -0.04 -0.00 -0.00 -0.24 -0.00 -0.00 -0.00 

3 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.89 -0.00 -0.00 -0.24 -0.00 -0.00 0.00 

5 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 -2.80 -0.04 0.00 -0.00 -0.24 -0.00 0.00 0.00 

11 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.39 -0.00 0.00 0.00 -0.24 0.00 -0.00 0.00 

13 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.24 -0.00 -0.00 0.00 

15 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.39 -0.00 -0.00 -0.00 -0.24 -0.00 0.00 0.00 

21 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 2.80 0.04 -0.00 0.00 -0.24 0.00 -0.00 0.00 

23 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.89 -0.00 0.00 -0.24 0.00 -0.00 0.00 

25 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00 -2.80 0.04 0.00 0.00 -0.24 0.00 0.00 -0.00 
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 Càrrega en banda 1: 

 Esforços Desplaçaments 

Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 2.19 -0.48 0.19 0.47 0.86 -0.31 -613.42 3167.80 0.00 -0.00 -1.98 0.16 0.01 0.00 

3 0.44 -0.75 -0.00 0.35 0.73 0.00 -0.01 3241.86 0.00 -0.00 -1.97 0.15 -0.00 -0.00 

5 2.19 -0.48 -0.19 0.47 0.86 0.31 613.39 3167.84 -0.00 -0.00 -1.98 0.16 -0.01 -0.00 

11 -0.00 -0.29 0.00 -0.22 -1.88 0.00 -112.23 0.00 0.00 -0.00 -2.16 0.00 0.01 0.00 

13 0.10 -0.21 0.00 -0.31 -1.91 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -2.16 0.00 0.00 0.00 

15 -0.00 -0.29 -0.00 -0.22 -1.88 -0.00 112.24 -0.00 -0.00 0.00 -2.16 0.00 -0.01 0.00 

21 2.19 -0.48 -0.19 0.47 0.86 0.31 -613.41 -3167.84 0.00 0.00 -1.98 -0.16 0.01 -0.00 

23 0.44 -0.75 -0.00 0.35 0.73 0.00 -0.00 -3241.89 0.00 0.00 -1.97 -0.15 0.00 -0.00 

25 2.19 -0.48 0.19 0.47 0.86 -0.31 613.40 -3167.84 -0.00 0.00 -1.98 -0.16 -0.01 0.00 

 

 Càrrega en banda 2: 

 Esforços Desplaçaments 

Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 1.96 -0.36 0.19 0.25 0.08 -0.28 -757.84 2679.85 0.00 1.37 -2.25 -0.31 0.01 0.00 

3 0.46 -0.56 0.00 0.15 -0.00 0.00 -0.01 2785.98 0.00 1.37 -2.25 -0.32 -0.00 -0.00 

5 1.96 -0.36 -0.19 0.25 0.08 0.28 757.82 2679.88 -0.00 1.37 -2.25 -0.31 -0.01 -0.00 

11 -0.00 -0.22 -0.00 -0.16 -1.28 0.38 -70.56 -1036.96 0.00 1.37 -1.74 -0.50 0.01 0.00 

13 0.09 -0.10 0.00 -0.24 -1.29 -0.00 0.00 -1245.45 0.00 1.37 -1.73 -0.51 0.00 0.00 

15 -0.00 -0.22 0.00 -0.16 -1.28 -0.38 70.57 -1036.97 -0.00 1.37 -1.74 -0.50 -0.01 0.00 

21 1.03 -0.21 -0.13 0.35 1.01 0.15 -250.01 -1733.40 0.00 1.37 -0.97 -0.53 0.01 -0.00 

23 0.22 -0.36 -0.00 0.30 0.91 0.00 -0.00 -1551.41 0.00 1.37 -0.97 -0.53 -0.00 -0.00 

25 1.03 -0.21 0.13 0.35 1.01 -0.15 250.01 -1733.40 -0.00 1.37 -0.97 -0.53 -0.01 0.00 

 

 Càrrega en banda3: 

 Esforços Desplaçaments 

Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 1.03 -0.21 0.13 0.35 1.01 -0.15 -250.01 1733.37 0.00 -1.37 -0.97 0.53 0.01 0.00 

3 0.22 -0.36 -0.00 0.30 0.91 0.00 -0.00 1551.40 0.00 -1.37 -0.97 0.53 -0.00 -0.00 

5 1.03 -0.21 -0.13 0.35 1.01 0.15 250.00 1733.40 -0.00 -1.37 -0.97 0.53 -0.01 -0.00 

11 -0.00 -0.22 0.00 -0.16 -1.28 -0.38 -70.56 1036.97 0.00 -1.37 -1.74 0.50 0.01 0.00 

13 0.09 -0.10 0.00 -0.24 -1.29 -0.00 -0.00 1245.45 0.00 -1.37 -1.73 0.51 0.00 0.00 

15 -0.00 -0.22 -0.00 -0.16 -1.28 0.38 70.56 1036.97 -0.00 -1.37 -1.74 0.50 -0.01 0.00 

21 1.96 -0.36 -0.19 0.25 0.08 0.28 -757.83 -2679.88 0.00 -1.37 -2.25 0.31 0.01 -0.00 

23 0.46 -0.56 -0.00 0.15 -0.00 -0.00 -0.00 -2786.00 0.00 -1.37 -2.25 0.32 0.00 -0.00 
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 Esforços Desplaçaments 

Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

25 1.96 -0.36 0.19 0.25 0.08 -0.28 757.83 -2679.88 -0.00 -1.37 -2.25 0.31 -0.01 0.00 

 

 Càrrega en banda 4: 

 Esforços Desplaçaments 

Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 1.96 -0.35 0.21 0.39 0.67 -0.27 -694.67 2919.15 0.00 -0.00 -2.21 0.14 0.01 0.00 

3 0.45 -0.64 0.00 0.29 0.57 0.00 -0.01 2946.35 0.00 -0.00 -2.21 0.14 -0.00 -0.00 

5 1.96 -0.35 -0.21 0.39 0.67 0.27 694.65 2919.18 -0.00 -0.00 -2.21 0.14 -0.01 -0.00 

11 -0.00 -0.25 0.00 -0.17 -1.57 0.00 -52.84 0.00 0.00 -0.00 -2.37 0.00 0.01 0.00 

13 0.13 -0.16 0.00 -0.26 -1.59 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -2.37 0.00 0.00 0.00 

15 -0.00 -0.25 -0.00 -0.17 -1.57 -0.00 52.85 -0.00 -0.00 0.00 -2.37 0.00 -0.01 0.00 

21 1.96 -0.35 -0.21 0.39 0.67 0.27 -694.67 -2919.19 0.00 0.00 -2.21 -0.14 0.01 -0.00 

23 0.45 -0.64 -0.00 0.29 0.57 0.00 -0.00 -2946.37 0.00 0.00 -2.21 -0.14 0.00 -0.00 

25 1.96 -0.35 0.21 0.39 0.67 -0.27 694.67 -2919.19 -0.00 0.00 -2.21 -0.14 -0.01 0.00 

 

4) Llosa inferior 

 

 

 

 

 

 

 Pes propi: 

 Esforços Desplaçaments 

Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 1.63 -0.35 -0.16 -0.35 -0.31 -0.33 -442.41 -2823.30 -0.00 -0.00 -3.06 -0.08 0.01 -0.00 

3 -0.00 -0.32 0.00 0.15 1.81 0.00 -37.44 -0.00 -0.00 0.00 -2.98 -0.00 0.01 0.00 

5 1.63 -0.35 0.16 -0.35 -0.31 0.33 -442.41 2823.33 -0.00 0.00 -3.06 0.08 0.01 0.00 

11 0.48 -0.39 -0.00 -0.22 -0.18 0.00 -0.01 -2725.69 -0.00 -0.00 -3.06 -0.08 -0.00 -0.00 

13 0.13 0.00 0.00 0.29 1.83 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -2.98 -0.00 0.00 0.00 
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 Esforços Desplaçaments 

Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

15 0.48 -0.39 -0.00 -0.22 -0.18 0.00 -0.00 2725.71 0.00 0.00 -3.06 0.08 -0.00 -0.00 

21 1.63 -0.35 0.16 -0.35 -0.31 0.33 442.39 -2823.33 0.00 -0.00 -3.06 -0.08 -0.01 0.00 

23 -0.00 -0.32 0.00 0.15 1.81 0.00 37.44 0.00 0.00 0.00 -2.98 -0.00 -0.01 0.00 

25 1.63 -0.35 -0.16 -0.35 -0.31 -0.33 442.39 2823.33 0.00 0.00 -3.06 0.08 -0.01 -0.00 

 

 Empenta de terres: 

 Esforços Desplaçaments 

Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -2.22 -4.13 0.82 -0.51 -1.89 0.09 416.20 -2389.49 -0.00 -0.00 -1.79 0.06 0.00 0.01 

3 0.00 -3.80 0.00 0.14 0.04 0.00 -181.36 -0.00 -0.00 0.00 -1.81 0.00 -0.01 0.00 

5 -2.22 -4.13 -0.82 -0.51 -1.89 -0.09 416.20 2389.51 -0.00 0.00 -1.79 -0.06 0.00 -0.01 

11 -0.30 -3.84 -0.00 -0.49 -1.85 0.00 -0.01 -2883.12 -0.00 -0.00 -1.79 0.05 -0.00 -0.00 

13 -0.16 -4.09 0.00 -0.03 0.09 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -1.80 -0.00 0.00 0.00 

15 -0.30 -3.84 -0.00 -0.49 -1.85 0.00 -0.00 2883.13 0.00 0.00 -1.79 -0.05 -0.00 -0.00 

21 -2.22 -4.13 -0.82 -0.51 -1.89 -0.09 -416.21 -2389.51 0.00 -0.00 -1.79 0.06 -0.00 -0.01 

23 0.00 -3.80 0.00 0.14 0.04 0.00 181.36 0.00 0.00 -0.00 -1.81 -0.00 0.01 0.00 

25 -2.22 -4.13 0.82 -0.51 -1.89 0.09 -416.21 2389.51 0.00 0.00 -1.79 -0.06 -0.00 0.01 

 

 Sobrecàrrega inferior: 

 Esforços Desplaçaments 

Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.03 0.01 -0.00 0.01 0.01 0.01 1.76 77.56 0.00 0.00 -0.24 0.00 -0.00 0.00 

3 0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.05 -0.00 1.27 0.00 0.00 -0.00 -0.25 0.00 -0.00 0.00 

5 -0.03 0.01 0.00 0.01 0.01 -0.01 1.76 -77.56 0.00 -0.00 -0.24 -0.00 -0.00 -0.00 

11 -0.00 0.02 0.00 0.01 0.01 -0.00 0.00 75.79 0.00 0.00 -0.24 0.00 0.00 0.00 

13 -0.00 0.01 -0.00 -0.01 -0.05 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.25 0.00 -0.00 0.00 

15 -0.00 0.02 0.00 0.01 0.01 -0.00 0.00 -75.79 -0.00 -0.00 -0.24 -0.00 0.00 0.00 

21 -0.03 0.01 0.00 0.01 0.01 -0.01 -1.76 77.56 -0.00 0.00 -0.24 0.00 0.00 -0.00 

23 0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.05 -0.00 -1.27 -0.00 -0.00 -0.00 -0.25 0.00 0.00 0.00 

25 -0.03 0.01 -0.00 0.01 0.01 0.01 -1.76 -77.56 -0.00 -0.00 -0.24 -0.00 0.00 0.00 

 

 Càrrega en banda 1: 

 Esforços Desplaçaments 

Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 1.85 0.10 -0.27 -0.28 -0.01 -0.37 -535.77 -2650.26 -0.00 -0.00 -1.93 -0.10 0.01 -0.00 



ANNEX V- CÀLCULS ESTRUCTURALS 
________                                               Millora i pas inferior de vianants en l’estació de ferrocarrils de Llançà 

51 
 

 Esforços Desplaçaments 

Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

3 -0.00 0.04 -0.00 0.14 1.94 0.00 -8.98 -0.00 -0.00 0.00 -1.84 -0.00 0.01 0.00 

5 1.85 0.10 0.27 -0.28 -0.01 0.37 -535.77 2650.29 -0.00 0.00 -1.93 0.10 0.01 0.00 

11 0.52 -0.09 0.00 -0.16 0.09 0.00 -0.01 -2486.53 -0.00 0.00 -1.93 -0.09 -0.00 -0.00 

13 0.17 0.35 0.00 0.31 1.95 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -1.84 -0.00 0.00 0.00 

15 0.52 -0.09 -0.00 -0.16 0.09 0.00 -0.00 2486.54 0.00 -0.00 -1.93 0.09 -0.00 -0.00 

21 1.85 0.10 0.27 -0.28 -0.01 0.37 535.75 -2650.29 0.00 -0.00 -1.93 -0.10 -0.01 0.00 

23 -0.00 0.04 0.00 0.14 1.94 0.00 8.99 0.00 0.00 0.00 -1.84 -0.00 -0.01 0.00 

25 1.85 0.10 -0.27 -0.28 -0.01 -0.37 535.75 2650.29 0.00 0.00 -1.93 0.10 -0.01 -0.00 

 

 Càrrega en banda 2: 

 Esforços Desplaçaments 

Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 1.61 -0.01 -0.24 -0.43 -0.79 -0.29 -446.33 -2951.53 -0.00 -0.00 -2.21 -0.52 0.00 -0.00 

3 -0.00 -0.04 0.00 0.12 1.53 -0.20 -12.61 -489.85 -0.00 -0.00 -1.50 -0.47 0.01 0.00 

5 1.27 -0.01 0.15 -0.05 0.66 0.28 -385.19 1368.10 -0.00 0.00 -0.94 -0.37 0.00 0.00 

11 0.53 -0.14 0.00 -0.32 -0.66 0.00 -0.01 -2874.75 -0.00 0.00 -2.21 -0.52 -0.00 -0.00 

13 0.13 0.21 0.00 0.24 1.54 -0.00 0.00 -329.93 -0.00 0.00 -1.50 -0.47 0.00 0.00 

15 0.29 -0.12 -0.00 0.04 0.70 -0.00 -0.00 1209.21 0.00 0.00 -0.94 -0.38 -0.00 -0.00 

21 1.61 -0.01 0.24 -0.43 -0.79 0.29 446.31 -2951.56 0.00 -0.00 -2.21 -0.52 -0.00 0.00 

23 -0.00 -0.04 -0.00 0.12 1.53 0.20 12.62 -489.85 0.00 -0.00 -1.50 -0.47 -0.01 0.00 

25 1.27 -0.01 -0.15 -0.05 0.66 -0.28 385.19 1368.11 0.00 0.00 -0.94 -0.37 -0.00 -0.00 

 

 Càrrega en banda 3: 

 Esforços Desplaçaments 

Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 1.27 -0.01 -0.15 -0.05 0.66 -0.28 -385.20 -1368.09 -0.00 -0.00 -0.94 0.37 0.00 -0.00 

3 -0.00 -0.04 -0.00 0.12 1.53 0.20 -12.61 489.84 -0.00 0.00 -1.50 0.47 0.01 0.00 

5 1.61 -0.01 0.24 -0.43 -0.79 0.29 -446.32 2951.56 -0.00 0.00 -2.21 0.52 0.00 0.00 

11 0.29 -0.12 -0.00 0.04 0.70 0.00 -0.00 -1209.21 -0.00 -0.00 -0.94 0.38 0.00 -0.00 

13 0.13 0.21 0.00 0.24 1.54 -0.00 0.00 329.93 -0.00 -0.00 -1.50 0.47 0.00 0.00 

15 0.53 -0.14 -0.00 -0.32 -0.66 0.00 -0.00 2874.76 0.00 -0.00 -2.21 0.52 -0.00 -0.00 

21 1.27 -0.01 0.15 -0.05 0.66 0.28 385.18 -1368.11 0.00 -0.00 -0.94 0.37 -0.00 0.00 

23 -0.00 -0.04 0.00 0.12 1.53 -0.20 12.61 489.85 0.00 0.00 -1.50 0.47 -0.01 0.00 

25 1.61 -0.01 -0.24 -0.43 -0.79 -0.29 446.31 2951.56 0.00 0.00 -2.21 0.52 -0.00 -0.00 
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 Càrrega en banda 4: 

 Esforços Desplaçaments 

Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 1.94 -0.04 -0.26 -0.33 -0.11 -0.39 -563.95 -2966.08 -0.00 -0.00 -2.16 -0.10 0.01 -0.00 

3 -0.00 -0.08 -0.00 0.16 2.08 0.00 -19.70 -0.00 -0.00 0.00 -2.07 -0.00 0.01 0.00 

5 1.94 -0.04 0.26 -0.33 -0.11 0.39 -563.95 2966.11 -0.00 0.00 -2.16 0.10 0.01 0.00 

11 0.56 -0.22 0.00 -0.20 -0.00 0.00 -0.01 -2819.43 -0.00 -0.00 -2.17 -0.10 -0.00 -0.00 

13 0.18 0.25 0.00 0.33 2.10 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -2.07 -0.00 0.00 0.00 

15 0.56 -0.22 -0.00 -0.20 -0.00 0.00 -0.00 2819.44 0.00 0.00 -2.17 0.10 -0.00 -0.00 

21 1.94 -0.04 0.26 -0.33 -0.11 0.39 563.93 -2966.12 0.00 -0.00 -2.16 -0.10 -0.01 0.00 

23 -0.00 -0.08 0.00 0.16 2.08 0.00 19.71 0.00 0.00 0.00 -2.07 -0.00 -0.01 0.00 

25 1.94 -0.04 -0.26 -0.33 -0.11 -0.39 563.93 2966.11 0.00 0.00 -2.16 0.10 -0.01 -0.00 

 

7.- COMBINACIONS 

 Hipòtesis: 

1 - Pes propi 

 2 - Empenta de terres 

 3 - Sobrecàrrega inferior 

 4 - Càrrega en banda 1 

 5 - Càrrega en banda 2 

 6 - Càrrega en banda 3 

 7 - Càrrega en banda 4 

 

 Combinacions per estats límits últims: 

 Hipòtesi 

Combinació 1 2 3 4 5 6 7 

1 1.00 1.00      

2 1.35 1.00      

3 1.00 1.50      

4 1.35 1.50      

5 1.00 1.00 1.50     

6 1.35 1.00 1.50     

7 1.00 1.50 1.50     

8 1.35 1.50 1.50     

9 1.00 1.00  1.50 1.50 1.50 1.50 

10 1.35 1.00  1.50 1.50 1.50 1.50 
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 Hipòtesi 

Combinació 1 2 3 4 5 6 7 

11 1.00 1.50  1.50 1.50 1.50 1.50 

12 1.35 1.50  1.50 1.50 1.50 1.50 

13 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 

14 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 

15 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 

16 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 

 

 Combinacions per estats límit de servei: 

 Hipòtesi 

Combinació 1 2 3 4 5 6 7 

1 1.00 1.00      

2 1.00 1.00 1.00     

3 1.00 1.00  1.00 1.00 1.00 1.00 

4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

 

8. DESCRIPCIÓ DE L’ARMAT 

Pany Posició Direcció Armat base Reforç 

Llosa 

superior 

Superior 

Longitudinal 
Ø10c/15, 

gafa=25cm 
  

Transversal 

Perpendicular 

testera dreta 

Ø10c/30, 

gafa=20cm 

Testera esquerra: Ø12 

  - Longitud=1.36 m, 

patilla=31 cm 

Testera dreta: Ø12 

  - Longitud=1.36 m, 

patilla=31 cm 

Inferior 

Longitudinal 
Ø12c/25, 

gafa=30cm 
  

Transversal 

Perpendicular 

testera dreta 

Ø16c/20, 

gafa=15cm 
  

Llosa 

inferior 

Inferior 

Longitudinal 
Ø12c/25, 

gafa=30cm 
  

Transversal 

Perpendicular 

testera dreta 

Ø12c/30, 

gafa=18cm 
  

Superior 

Longitudinal 
Ø12c/30, 

gafa=30cm 
  

Transversal 

Perpendicular 

testera dreta 

Ø16c/20, 

gafa=31cm 
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Testera 

esquerra 

Extradós 

Vertical 

Ø10c/25, 

gafa=10cm 

  - Espera=0.35 m 

  - Longitud patilla 

en arrencada=10 

cm 

Reforç superior: Ø12 

  - Longitud=1.75 m, 

patilla=19 cm 

Reforç inferior: Ø10 

  - Espera=0.35 m 

  - Longitud patilla en 

arrencada=10 cm 

 

Horitzontal 
Ø10c/30, 

gafa=36cm 
  

Intradós 

Vertical 

Ø10c/25, gafa= - 

cm 

  - Espera=0.35 m 

  - Longitud patilla 

en arrencada=10 

cm 

  

Horitzontal 
Ø12c/30, 

gafa=43cm 
  

Testera 

dreta 

Extradós 

Vertical 

Ø10c/25, 

gafa=10cm 

  - Espera=0.35 m 

  - Longitud patilla 

en arrencada=10 

cm 

Reforç superior: Ø12 

  - Longitud=1.75 m, 

patilla=19 cm 

Reforç inferior: Ø10 

  - Espera=0.35 m 

  - Longitud patilla en 

arrencada=10 cm 

 

Horitzontal 
Ø10c/30, 

gafa=36cm 
  

Intradós 

Vertical 

Ø10c/25, gafa= - 

cm 

  - Espera=0.35 m 

  - Longitud patilla 

en arrencada=10 

cm 

  

Horitzontal 
Ø12c/30, 

gafa=43cm 
  

 

9.- COMPROVACIÓ 

Referència: Mòdul 

Comprovació Valors Estat 

Llosa superior: 
 

  

     -  Armat (Longitudinal): 
 

 

  

         -  Quantia mínima superior: 
 

 

Compliment al 100% 
 

Compleix 

         -  Quantia mínima inferior: 
 

 

Compliment al 100% 
 

Compleix 



ANNEX V- CÀLCULS ESTRUCTURALS 
________                                               Millora i pas inferior de vianants en l’estació de ferrocarrils de Llançà 

55 
 

Referència: Mòdul 

Comprovació Valors Estat 

         -  Flexocompressió moment positiu: 
 

 

Compliment al 100% 
 

Compleix 

         -  Flexocompressió moment negatiu: 
 

 

Compliment al 100% 
 

Compleix 

     -  Armat (Transversal): 
 

 

  

         -  Quantia mínima superior: 
 

 

Compliment al 100% 
 

Compleix 

         -  Quantia mínima inferior: 
 

 

Compliment al 100% 
 

Compleix 

         -  Flexocompressió moment positiu: 
 

 

Compliment al 100% 
 

Compleix 

         -  Flexocompressió moment negatiu: 
 

 

Compliment al 100% 
 

Compleix 

     -  Tallant màxim: 
 

 

Compliment al 100% 
 

Compleix 

     -  Desplaçament màxim. 

Perpendicular al pla del pany: 
 

 

Màxim: 50 mm 

Calculat: 13.21 mm 
 

Compleix 

     -  Distorsió angular màxima: 
 

 

Mínim: 150  

Calculat: 751  
 

Compleix 

     -  Fletxa relativa: 
 

 

Mínim: 250  
 

 

         -  Longitudinal: 
 

 

Calculat: 341  
 

Compleix 

         -  Transversal: 
 

 

Calculat: 265 
 

Compleix 

     -  Esveltesa mecànica: 
 

 

Màxim: 100  

Calculat: 38  
 

Compleix 

     -  Longitud d'ancoratge: 
 

 

        Norma EHE-08. Article  69.5 
 

 

 

  

         -  Armat base transversal exterior: 
 

 

Mínim: 19 cm 

Calculat: 19 cm 
 

Compleix 

         -  Armat base transversal interior: 
 

 

Mínim: 15 cm 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

         -  Armat base longitudinal exterior: 
 

 

Mínim: 25 cm 

Calculat: 25 cm 
 

Compleix 

         -  Armat base longitudinal interior: 
 

 

Mínim: 30 cm 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 

         -  Reforç exterior central de la testera esquerra: 
 

 

Mínim: 31 cm 

Calculat: 31 cm 
 

Compleix 

         -  Reforç exterior central de la testera dreta: 
 

 

Mínim: 31 cm 

Calculat: 31 cm 
 

Compleix 

     -  Separació mínima entre barres: 
 

 

        Norma EHE-08. Article  69.4.1 
 

 

 

Mínim: 3 cm 
 

 

         -  Armat base transversal exterior: 
 

 

Calculat: 13 cm 
 

Compleix 
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Referència: Mòdul 

Comprovació Valors Estat 

         -  Armat base transversal interior: 
 

 

Calculat: 18 cm 
 

Compleix 

         -  Armat base longitudinal exterior: 
 

 

Calculat: 14 cm 
 

Compleix 

         -  Armat base longitudinal interior: 
 

 

Calculat: 23 cm 
 

Compleix 

         -  Armat exterior - interior: 
 

 

Calculat: 18 cm 
 

Compleix 

     -  Separació màxima entre barres: 
 

 

        Norma EHE-08. Article  42.3.1 
 

 

 

Màxim: 30 cm 
 

 

         -  Armat base transversal exterior: 
 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 

         -  Armat base transversal interior: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

         -  Armat base longitudinal exterior: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

         -  Armat base longitudinal interior: 
 

 

Calculat: 25 cm 
 

Compleix 

Llosa inferior: 
 

  

     -  Armat (Longitudinal): 
 

 

  

         -  Quantia mínima superior: 
 

 

Compliment al 100% 
 

Compleix 

         -  Quantia mínima inferior: 
 

 

Compliment al 100% 
 

Compleix 

         -  Flexocompressió moment positiu: 
 

 

Compliment al 100% 
 

Compleix 

         -  Flexocompressió moment negatiu: 
 

 

Compliment al 100% 
 

Compleix 

     -  Armat (Transversal): 
 

 

  

         -  Quantia mínima superior: 
 

 

Compliment al 100% 
 

Compleix 

         -  Quantia mínima inferior: 
 

 

Compliment al 100% 
 

Compleix 

         -  Flexocompressió moment positiu: 
 

 

Compliment al 100% 
 

Compleix 

         -  Flexocompressió moment negatiu: 
 

 

Compliment al 100% 
 

Compleix 

     -  Tallant màxim: 
 

 

Compliment al 100% 
 

Compleix 

     -  Desplaçament màxim. 

Perpendicular al pla del pany: 
 

 

Màxim: 50 mm 

Calculat: 12.34 mm 
 

Compleix 

     -  Distorsió angular màxima: 
 

 

Mínim: 150  

Calculat: 808  
 

Compleix 

     -  Fletxa relativa: 
 

 

Mínim: 250  
 

 

         -  Longitudinal: 
 

 

Calculat: 265  
 

No compleix 

         -  Transversal: 
 

 

Calculat: 366  
 

Compleix 

     -  Esveltesa mecànica: 
 

 

Màxim: 100  

Calculat: 28  
 

Compleix 
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Referència: Mòdul 

Comprovació Valors Estat 

     -  Longitud d'ancoratge: 
 

 

        Norma EHE-08. Article  69.5 
 

 

 

  

         -  Armat base transversal exterior: 
 

 

Mínim: 18 cm 

Calculat: 18 cm 
 

Compleix 

         -  Armat base transversal interior: 
 

 

Mínim: 30 cm 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 

         -  Armat base longitudinal exterior: 
 

 

Mínim: 30 cm 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 

         -  Armat base longitudinal interior: 
 

 

Mínim: 30 cm 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 

     -  Separació mínima entre barres: 
 

 

        Norma EHE-08. Article  69.4.1 
 

 

 

Mínim: 3 cm 
 

 

         -  Armat base transversal exterior: 
 

 

Calculat: 28 cm 
 

Compleix 

         -  Armat base transversal interior: 
 

 

Calculat: 18 cm 
 

Compleix 

         -  Armat base longitudinal exterior: 
 

 

Calculat: 23 cm 
 

Compleix 

         -  Armat base longitudinal interior: 
 

 

Calculat: 28 cm 
 

Compleix 

         -  Armat exterior - interior: 
 

 

Calculat: 27 cm 
 

Compleix 

     -  Separació màxima entre barres: 
 

 

        Norma EHE-08. Article  42.3.1 
 

 

 

Màxim: 30 cm 
 

 

         -  Armat base transversal exterior: 
 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 

         -  Armat base transversal interior: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

         -  Armat base longitudinal exterior: 
 

 

Calculat: 25 cm 
 

Compleix 

         -  Armat base longitudinal interior: 
 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 

Testera esquerra: 
 

  

     -  Armat (Vertical): 
 

 

  

         -  Quantia mínima interior: 
 

 

Compliment al 100% 
 

Compleix 

         -  Quantia mínima exterior: 
 

 

Compliment al 100% 
 

Compleix 

         -  Flexocompressió moment positiu: 
 

 

Compliment al 100% 
 

Compleix 

         -  Flexocompressió moment negatiu: 
 

 

Compliment al 100% 
 

Compleix 

     -  Armat (Horitzontal): 
 

 

  

         -  Quantia mínima interior: 
 

 

Compliment al 100% 
 

Compleix 

         -  Quantia mínima exterior: 
 

 

Compliment al 100% 
 

Compleix 

         -  Flexocompressió moment positiu: 
 

 

Compliment al 100% 
 

Compleix 
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Referència: Mòdul 

Comprovació Valors Estat 

         -  Flexocompressió moment negatiu: 
 

 

Compliment al 100% 
 

Compleix 

     -  Tallant màxim: 
 

 

Compliment al 100% 
 

Compleix 

     -  Desplaçament màxim. 

Perpendicular al pla del pany: 
 

 

Màxim: 50 mm 

Calculat: 0.31 mm 
 

Compleix 

     -  Distorsió angular màxima: 
 

 

Mínim: 150  

Calculat: 808  
 

Compleix 

     -  Fletxa relativa: 
 

 

Mínim: 250  
 

 

         -  Vertical: 
 

 

Calculat: 14232  
 

Compleix 

         -  Horitzontal: 
 

 

Calculat: 8816  
 

Compleix 

     -  Esveltesa mecànica: 
 

 

Màxim: 100  

Calculat: 40  
 

Compleix 

     -  Longitud d'ancoratge: 
 

 

        Norma EHE-08. Article  69.5 
 

 

 

  

         -  Armat base vertical exterior: 
 

 

Mínim: 9 cm 

Calculat: 10 cm 
 

Compleix 

         -  Armat base vertical interior: 
 

 

Mínim: 0 cm 

Calculat: 0 cm 
 

Compleix 

         -  Espera armat base exterior: 
 

 

Mínim: 9 cm 

Calculat: 10 cm 
 

Compleix 

         -  Espera armat base interior: 
 

 

Mínim: 0 cm 

Calculat: 10 cm 
 

Compleix 

         -  Armat base horitzontal exterior: 
 

 

Mínim: 36 cm 

Calculat: 36 cm 
 

Compleix 

         -  Armat base horitzontal interior: 
 

 

Mínim: 43 cm 

Calculat: 43 cm 
 

Compleix 

         -  Reforç exterior superior: 
 

 

Mínim: 18 cm 

Calculat: 18 cm 
 

Compleix 

         -  Espera reforç exterior inferior: 
 

 

Mínim: 9 cm 

Calculat: 10 cm 
 

Compleix 

     -  Longitud de cavalcaments: 
 

 

        Norma EHE-08. Article  69.5.2 
 

 

 

Mínim: 35 cm 
 

 

         -  Espera armat base exterior: 
 

 

Calculat: 35 cm 
 

Compleix 

         -  Espera armat base interior: 
 

 

Calculat: 35 cm 
 

Compleix 

     -  Separació mínima entre barres: 
 

 

        Norma EHE-08. Article  69.4.1 
 

 

 

Mínim: 3 cm 
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Referència: Mòdul 

Comprovació Valors Estat 

         -  Armat base vertical exterior: 
 

 

Calculat: 11 cm 
 

Compleix 

         -  Armat base vertical interior: 
 

 

Calculat: 24 cm 
 

Compleix 

         -  Armat base horitzontal exterior: 
 

 

Calculat: 29 cm 
 

Compleix 

         -  Armat base horitzontal interior: 
 

 

Calculat: 28 cm 
 

Compleix 

         -  Armat exterior - interior: 
 

 

Calculat: 18 cm 
 

Compleix 

     -  Separació màxima entre barres: 
 

 

        Norma EHE-08. Article  42.3.1 
 

 

 

Màxim: 30 cm 
 

 

         -  Armat base vertical exterior: 
 

 

Calculat: 25 cm 
 

Compleix 

         -  Armat base vertical interior: 
 

 

Calculat: 25 cm 
 

Compleix 

         -  Armat base horitzontal exterior: 
 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 

         -  Armat base horitzontal interior: 
 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 

Testera dreta: 
 

  

     -  Armat (Vertical): 
 

 

  

         -  Quantia mínima interior: 
 

 

Compliment al 100% 
 

Compleix 

         -  Quantia mínima exterior: 
 

 

Compliment al 100% 
 

Compleix 

         -  Flexocompressió moment positiu: 
 

 

Compliment al 100% 
 

Compleix 

         -  Flexocompressió moment negatiu: 
 

 

Compliment al 100% 
 

Compleix 

     -  Armat (Horitzontal): 
 

 

  

         -  Quantia mínima interior: 
 

 

Compliment al 100% 
 

Compleix 

         -  Quantia mínima exterior: 
 

 

Compliment al 100% 
 

Compleix 

         -  Flexocompressió moment positiu: 
 

 

Compliment al 100% 
 

Compleix 

         -  Flexocompressió moment negatiu: 
 

 

Compliment al 100% 
 

Compleix 

     -  Tallant màxim: 
 

 

Compliment al 100% 
 

Compleix 

     -  Desplaçament màxim. 

Perpendicular al pla del pany: 
 

 

Màxim: 50 mm 

Calculat: 0.31 mm 
 

Compleix 

     -  Distorsió angular màxima: 
 

 

Mínim: 150  

Calculat: 808  
 

Compleix 

     -  Fletxa relativa: 
 

 

Mínim: 250  
 

 

         -  Vertical: 
 

 

Calculat: 14232  
 

Compleix 

         -  Horitzontal: 
 

 

Calculat: 8816  
 

Compleix 

     -  Esveltesa mecànica: 
 

 

Màxim: 100  

Calculat: 40  
 

Compleix 
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Referència: Mòdul 

Comprovació Valors Estat 

     -  Longitud d'ancoratge: 
 

 

        Norma EHE-08. Article  69.5 
 

 

 

  

         -  Armat base vertical exterior: 
 

 

Mínim: 9 cm 

Calculat: 10 cm 
 

Compleix 

         -  Armat base vertical interior: 
 

 

Mínim: 0 cm 

Calculat: 0 cm 
 

Compleix 

         -  Espera armat base exterior: 
 

 

Mínim: 9 cm 

Calculat: 10 cm 
 

Compleix 

         -  Espera armat base interior: 
 

 

Mínim: 0 cm 

Calculat: 10 cm 
 

Compleix 

         -  Armat base horitzontal exterior: 
 

 

Mínim: 36 cm 

Calculat: 36 cm 
 

Compleix 

         -  Armat base horitzontal interior: 
 

 

Mínim: 43 cm 

Calculat: 43 cm 
 

Compleix 

         -  Reforç exterior superior: 
 

 

Mínim: 18 cm 

Calculat: 18 cm 
 

Compleix 

         -  Espera reforç exterior inferior: 
 

 

Mínim: 9 cm 

Calculat: 10 cm 
 

Compleix 

     -  Longitud de cavalcaments: 
 

 

        Norma EHE-08. Article  69.5.2 
 

 

 

Mínim: 35 cm 
 

 

         -  Espera armat base exterior: 
 

 

Calculat: 35 cm 
 

Compleix 

         -  Espera armat base interior: 
 

 

Calculat: 35 cm 
 

Compleix 

     -  Separació mínima entre barres: 
 

 

        Norma EHE-08. Article  69.4.1 
 

 

 

Mínim: 3 cm 
 

 

         -  Armat base vertical exterior: 
 

 

Calculat: 11 cm 
 

Compleix 

         -  Armat base vertical interior: 
 

 

Calculat: 24 cm 
 

Compleix 

         -  Armat base horitzontal exterior: 
 

 

Calculat: 29 cm 
 

Compleix 

         -  Armat base horitzontal interior: 
 

 

Calculat: 28 cm 
 

Compleix 

         -  Armat exterior - interior: 
 

 

Calculat: 18 cm 
 

Compleix 

     -  Separació màxima entre barres: 
 

 

        Norma EHE-08. Article  42.3.1 
 

 

 

Màxim: 30 cm 
 

 

         -  Armat base vertical exterior: 
 

 

Calculat: 25 cm 
 

Compleix 

         -  Armat base vertical interior: 
 

 

Calculat: 25 cm 
 

Compleix 

         -  Armat base horitzontal exterior: 
 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 
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Referència: Mòdul 

Comprovació Valors Estat 

         -  Armat base horitzontal interior: 
 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 

Terreny: 
 

  

     -  Desenganxament: 
 

 

Compliment al 100% 
 

Compleix 

     -  Tensió admissible: 
 

 

Màxim: 20 t/m² 

Calculat: 12.3435 t/m² 
 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions 

 

10.- MEDICIÓ 

Referència: Mòdul  B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nom d'armat  Ø10 Ø12 Ø16  

Armat llosa superior - Interior - Transversal Longitud (m) 

Pes (kg) 
  

23x3.47 

23x5.48 

79.81 

125.97 

Armat llosa superior - Exterior - Transversal Longitud (m) 

Pes (kg) 

15x3.57 

15x2.20 
  

53.55 

33.02 

Armat llosa superior - Interior - Longitudinal Longitud (m) 

Pes (kg) 
 

11x5.04 

11x4.47 
 

55.44 

49.22 

Armat llosa superior - Exterior - Longitudinal Longitud (m) 

Pes (kg) 

21x5.00 

21x3.08 
  

105.00 

64.74 

Armat llosa inferior - Exterior - Transversal Longitud (m) 

Pes (kg) 
  

23x4.05 

23x6.39 

93.15 

147.02 

Armat llosa inferior - Interior - Transversal Longitud (m) 

Pes (kg) 
 

15x3.54 

15x3.14 
 

53.10 

47.14 

Armat llosa inferior - Exterior - Longitudinal Longitud (m) 

Pes (kg) 
 

9x5.18 

9x4.60 
 

46.62 

41.39 

Armat llosa inferior - Interior - Longitudinal Longitud (m) 

Pes (kg) 
 

13x5.21 

13x4.63 
 

67.73 

60.13 

Armat testera esquerra - Exterior - Horitzontal Longitud (m) 

Pes (kg) 

12x5.16 

12x3.18 
  

61.92 

38.18 

Armat testera esquerra - Interior - Horitzontal Longitud (m) 

Pes (kg) 
 

10x5.30 

10x4.71 
 

53.00 

47.06 

Armat testera dreta - Exterior - Horitzontal Longitud (m) 

Pes (kg) 

12x5.16 

12x3.18 
  

61.92 

38.18 

Armat testera dreta - Interior - Horitzontal Longitud (m) 

Pes (kg) 
 

10x5.30 

10x4.71 
 

53.00 

47.06 

Armat testera esquerra - Exterior - Vertical Longitud (m) 

Pes (kg) 

18x3.14 

18x1.94 
  

56.52 

34.85 

Armat testera esquerra - Exterior - Vertical - Espera Longitud (m) 

Pes (kg) 

18x0.79 

18x0.49 
  

14.22 

8.77 
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Referència: Mòdul  B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nom d'armat  Ø10 Ø12 Ø16  

Armat testera esquerra - Interior - Vertical Longitud (m) 

Pes (kg) 

18x3.05 

18x1.88 
  

54.90 

33.85 

Armat testera esquerra - Interior - Vertical - Espera Longitud (m) 

Pes (kg) 

18x0.79 

18x0.49 
  

14.22 

8.77 

Armat testera esquerra - Exterior - Reforç de negatiu Longitud (m) 

Pes (kg) 

17x1.26 

17x0.78 
  

21.42 

13.21 

Armat testera esquerra - Exterior - Reforç de negatiu - 

Espera 

Longitud (m) 

Pes (kg) 

17x0.79 

17x0.49 
  

13.43 

8.28 

Armat testera dreta - Exterior - Vertical Longitud (m) 

Pes (kg) 

18x3.14 

18x1.94 
  

56.52 

34.85 

Armat testera dreta - Exterior - Vertical - Espera Longitud (m) 

Pes (kg) 

18x0.79 

18x0.49 
  

14.22 

8.77 

Armat testera dreta - Interior - Vertical Longitud (m) 

Pes (kg) 

18x3.05 

18x1.88 
  

54.90 

33.85 

Armat testera dreta - Interior - Vertical - Espera Longitud (m) 

Pes (kg) 

18x0.79 

18x0.49 
  

14.22 

8.77 

Armat testera dreta - Exterior - Reforç de negatiu Longitud (m) 

Pes (kg) 

17x1.26 

17x0.78 
  

21.42 

13.21 

Armat testera dreta - Exterior - Reforç de negatiu - 

Espera 

Longitud (m) 

Pes (kg) 

17x0.79 

17x0.49 
  

13.43 

8.28 

Armat llosa superior - Exterior - Reforç de negatiu Longitud (m) 

Pes (kg) 
 

14x1.68 

14x1.49 
 

23.52 

20.88 

Armat llosa superior - Exterior - Reforç de negatiu Longitud (m) 

Pes (kg) 
 

14x1.68 

14x1.49 
 

23.52 

20.88 

Armat testera esquerra - Exterior - Reforç de negatiu Longitud (m) 

Pes (kg) 
 

17x1.93 

17x1.71 
 

32.81 

29.13 

Armat testera dreta - Exterior - Reforç de negatiu Longitud (m) 

Pes (kg) 
 

17x1.93 

17x1.71 
 

32.81 

29.13 

Totals Longitud (m) 

Pes (kg) 

631.81 

389.58 

441.55 

392.02 

172.96 

272.99 

 

1054.59 

Total amb minves 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Pes (kg) 

694.99 

428.54 

485.71 

431.22 

190.26 

300.29 

 

1160.05 

 

Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer) 

 B 500 S, Ys=1.15 (kg) Formigó (m³) 

Element Ø10 Ø12 Ø16 Total HA-40, Yc=1.5 

Referència: Mòdul 428.54 431.22 300.29 1160.05 18.03 

Totals 428.54 431.22 300.29 1160.05 18.03 
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6.5 Representació del calaix dimensionat 

Finalment es disposarà de la següent configuració d’armadures pel calaix en secció 

transversal del mòdul, el mòdul de la llosa superior i de la llosa inferior( Fig. 6.8, Fig. 

6.9 i Fig. 6.10). 
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Fig. 6.8-  Representació mòdul secció del dimensionament d’armadures del calaix. 
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Fig. 6.9-  Representació del dimensionament d’armadures de la llosa superior del 

calaix. 
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Fig. 6.10-  Representació del dimensionament d’armadures de la llosa inferior 

del calaix. 
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7. CÀLCUL DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS PEL LLISCAMENT 

7.1 Dimensionament solera, murets guia i mur de reacció 

Com s’ha fet esment en el punt 2.3 elements constructius pel lliscament, per dur a 

terme la construcció del calaix i després la seva posterior empenta, es necessiten els 

següents elements constructius:  

1) La solera: un pla d’assentament per dur a terme el calaix. 

2) Els murets guia: són murets que van al lateral del calaix per controlar els 

desplaçaments laterals del calaix. 

3) El mur de reacció: és el mur a on recolzen els gats hidràulics per realitzar 

l’empenta. 

Pel dimensionament de tots aquest elements, s’han realitzat mitjançant els catàlegs de 

solucions d’aquests elements estructurals que presenten les empreses especialitzades 

en la tècnica de l’empenta oleodinàmica dels calaixos. 

7.2 Dimensionament aletes triangulars provisionals 

Abans de procedir en l’empenta del primer calaix, s’adhereix a la part anterior de 

l’estructura un front d’avanç provisional constituït per unes aletes frontals triangulars 

davanteres, en que la seva finalitat és garantir la contenció lateral del terreny en el 

procés d’avançament i assegurar el suport de les vies en les fases crítiques de l’ avanç. 

També a la part superior de les aletes tenen uns caixetins per poder allotjar la biga de 

recolzament. Aquesta biga pot ser metàl·lica o construïda en formigó armat, en el 

projecte s’ha utilitzat una biga de formigó armat, i té com a funció servir de 

recolzament pels perfils metàl·lics IPE 400 (bigues de maniobra) que han de suportar 

les vies, i tenen en la seva part superior soldats uns rodons, que garanteixen el 

lliscament del calaix, sota els perfils metàl·lics. 

Com en l’apartat anterior, el dimensionament d’aquesta estructura es realitzarà 

mitjançant els catàlegs de solucions d’aquesta estructura que presenten les empreses 

especialitzades en aquest tipus de procediment constructiu. 
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8. CÀLCUL DEL FORJAT 

8.1 Introducció 

En primer lloc, abans de començar al càlcul del forjat és necessari tenir en compte 

totes les cargues que tindrà que suportar, així com la normativa de la EHE-08. 

Es dimensionaran dos forjats, atès que es necessita dos llosses armades amb una 

geometria i accions de cargues diferents. Un dels forjats està situat a l’accés del costat 

de l’estació (andana I) i l’altre a l’accés de l’ andana central (andana II). 

A continuació es realitzaran els càlculs pertinents per a cada forjat. El programa 

utilitzat pel seu dimensionament és el “CYPE  ingenieros 2013”. 

8.2 Dimensionament forjat andana I 

8.2.1 Dades d’obra 

Formigó: HA-25, Yc=1.5 

Acer: B 400 S, Ys=1.15 

Recobriment: 4.00 cm 

Mida màxima de l'àrid: 20.0 mm 

Estats límit 

E.L.U. de ruptura. Formigó CTE 

 Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 

 

8.2.2 Descripció lloses 

Referències Geometria Recolzaments Armat base X Armat base Y Reforç X Reforç Y 

Llosa 

andana 

costat 

estació 

Gruix: 0.20 m 

Llum lliure X: 

6.00 m 

Llum lliure Y: 

9.05 m 

Esquerra: Encastat 

Dreta: Encastat 

A baix: Encastat 

A dalt: Encastat 

Armat base 

inferior: Ø8c/10 

Armat base 

superior: Ø10c/20 

Armat base 

inferior: 

Ø10c/20 

Armat base 

superior: 

Ø10c/20 

Inicial 

superior: 

Ø16 L(180) 

Central 

inferior: Ø8 

L(285) 

Final 

superior: 

Ø16 L(180) 

Inicial 

superior: 

Ø12 L(104) 

Final 

superior: 

Ø12 L(104) 
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Taula de càrregues: 

Referències Pes propi Sobrecàrrega 

Llosa andana costat estació Amb pes propi 

Càrrega uniforme: 0.50 t/m² 

Càrrega uniforme: 0.40 t/m² 

 

8.2.3 Amidament detallat 

Referència: Llosa andana costat estació  B 400 S, Ys=1.15 Total 

Nom d'armat  Ø8 Ø10 Ø12 Ø16  

Armadura X - Armat base inferior Longitud (m) 

Pes (kg) 

98x7.14 

98x2.82 
   

699.72 

276.12 

Armadura Y - Armat base inferior Longitud (m) 

Pes (kg) 
 

34x10.17 

34x6.27 
  

345.78 

213.19 

Armadura X - Armat base superior Longitud (m) 

Pes (kg) 
 

50x6.93 

50x4.27 
  

346.50 

213.63 

Armadura Y - Armat base superior Longitud (m) 

Pes (kg) 
 

34x9.98 

34x6.15 
  

339.32 

209.20 

Armadura X - Reforç inicial superior Longitud (m) 

Pes (kg) 
   

49x2.10 

49x3.31 

102.90 

162.41 

Armadura X - Reforç final superior Longitud (m) 

Pes (kg) 
   

49x2.10 

49x3.31 

102.90 

162.41 

Armadura Y - Reforç inicial superior Longitud (m) 

Pes (kg) 
  

33x1.20 

33x1.07 
 

39.60 

35.16 

Armadura Y - Reforç final superior Longitud (m) 

Pes (kg) 
  

33x1.20 

33x1.07 
 

39.60 

35.16 

Armadura X - Reforç central inferior Longitud (m) 

Pes (kg) 

97x2.85 

97x1.12 
   

276.45 

109.09 

Totals Longitud (m) 

Pes (kg) 

976.17 

385.21 

1031.60 

636.02 

79.20 

70.32 

205.80 

324.82 

  

1416.37 

Total amb minves 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Pes (kg) 

1073.79 

423.73 

1134.76 

699.62 

87.12 

77.36 

226.38 

357.30 

  

1558.01 
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Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer) 

 B 400 S, Ys=1.15 (kg) Formigó (m³) 

Element Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Total HA-25, Yc=1.5 

Referència: Llosa andana costat estació 423.73 699.62 77.35 357.31 1558.01 13.06 

Totals 423.73 699.62 77.35 357.31 1558.01 13.06 

 

8.2.4 Comprovació 

Referència: Llosa andana costat estació 

Comprovació Valors Estat 

Armadura inferior direcció X: 
 

Armadura superior direcció Y 
 

 

  

     -  Armadura superior direcció X: 
 

 

Mínim: 15 cm 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

     -  Armadura inferior direcció Y: 
 

 

Mínim: 80 cm 

Calculat: 600 cm 
 

Compleix 

Recobriment màxim compatible amb ample de recolzament existent: 
 

        Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Màxim: 8.8 cm 

Calculat: 4 cm 
 

Compleix 

Separació màxima entre barres: 
 

Norma EHE-08. Article  42.3.1. 
 

 

Màxim: 30 cm 
 

 

     -  Armadura inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 5 cm 
 

Compleix 

     -  Armadura superior direcció X: 
 

 

Calculat: 10 cm 
 

Compleix 

     -  Armadura inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

     -  Armadura superior direcció Y: 
 

 

Calculat: 10 cm 
 

Compleix 

Separació mínima d'armadures: 
 

Norma EHE-08. Article  69.4.1. 
 

 

Mínim: 2.5 cm 
 

 

     -  Armadura inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 3.8 cm 
 

Compleix 

     -  Armadura superior direcció X: 
 

 

Calculat: 8.7 cm 
 

Compleix 

     -  Armadura inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 19 cm 
 

Compleix 

     -  Armadura superior direcció Y: 
 

 

Calculat: 8.9 cm 
 

Compleix 
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Referència: Llosa andana costat estació 

Comprovació Valors Estat 

Armadura per mínims geomètrics: 
 

Criteri de CYPE Ingenieros basat en l'Article 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínim: 2 cm²/m 
 

 

     -  Armadura inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 5.1 cm²/m 
 

Compleix 

     -  Armadura superior direcció X: 
 

 

Calculat: 4 cm²/m 
 

Compleix 

     -  Armadura inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 4 cm²/m 
 

Compleix 

     -  Armadura superior direcció Y: 
 

 

Calculat: 4 cm²/m 
 

Compleix 

Armadura per mínims mecànics: 
 

Norma EHE-08. Article  42.3.2 
 

 

Mínim: 3.9 cm²/m 
 

 

     -  Armadura inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 5.1 cm²/m 
 

Compleix 

     -  Armadura superior direcció X: 
 

 

Calculat: 4 cm²/m 
 

Compleix 

     -  Armadura inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 4 cm²/m 
 

Compleix 

     -  Armadura superior direcció Y: 
 

 

Calculat: 4 cm²/m 
 

Compleix 

Armadura en direcció X: 
 

     -  Prolongació de l'armadura de positius: 
 

 

        Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Mínim: 4.8 cm²/m 

Calculat: 5.1 cm²/m 
 

Compleix 

Armadura en direcció Y: 
 

     -  Prolongació de l'armadura de positius: 
 

 

        Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Mínim: 2 cm²/m 

Calculat: 4 cm²/m 
 

Compleix 

Comprovació de quanties per flexió amb accions estàtiques: 
 

Article 42 de la norma EHE-08 
 

 

  

     -  Comprovació de l'armadura de positius direcció X: 
 

 

Mínim: 5.4 cm²/m 

Calculat: 10.1 cm²/m 
 

Compleix 

     -  Comprovació de l'armadura de negatius direcció X: 
 

 

Mínim: 11.4 cm²/m 

Calculat: 14 cm²/m 
 

Compleix 

     -  Comprovació de l'armadura de positius direcció Y: 
 

 

Mínim: 3.3 cm²/m 

Calculat: 4 cm²/m 
 

Compleix 
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Referència: Llosa andana costat estació 

Comprovació Valors Estat 

     -  Comprovació de l'armadura de negatius direcció Y: 
 

 

Mínim: 8.7 cm²/m 

Calculat: 9.6 cm²/m 
 

Compleix 

Comprovació del tallant amb accions estàtiques: 
 

Article 44 de la norma EHE-08 
 

 

Màxim: 15.1858 t/m 
 

 

     -  Tallant en la direcció X: 
 

 

Calculat: 5.20683 t/m 
 

Compleix 

     -  Tallant en la direcció Y: 
 

 

Calculat: 5.20683 t/m 
 

Compleix 

Ancoratge armat base amb accions estàtiques: 
 

Article 69 de la norma EHE-08 
 

 

  

     -  Longitud patilla en armat base inferior inicial direcció X: 
 

 

Mínim: 27 cm 

Calculat: 27 cm 
 

Compleix 

     -  Longitud patilla en armat base inferior final direcció X: 
 

 

Mínim: 27 cm 

Calculat: 27 cm 
 

Compleix 

     -  Longitud patilla en armat base superior inicial direcció X: 
 

 

Mínim: 16 cm 

Calculat: 16 cm 
 

Compleix 

     -  Longitud patilla en armat base superior final direcció X: 
 

 

Mínim: 16 cm 

Calculat: 16 cm 
 

Compleix 

     -  Longitud patilla en armat base inferior inicial direcció Y: 
 

 

Mínim: 26 cm 

Calculat: 26 cm 
 

Compleix 

     -  Longitud patilla en armat base inferior final direcció Y: 
 

 

Mínim: 26 cm 

Calculat: 26 cm 
 

Compleix 

     -  Longitud patilla en armat base superior inicial direcció Y: 
 

 

Mínim: 16 cm 

Calculat: 16 cm 
 

Compleix 

     -  Longitud patilla en armat base superior final direcció Y: 
 

 

Mínim: 16 cm 

Calculat: 16 cm 
 

Compleix 

Ancoratge reforç central amb accions estàtiques: 
 

     -  Reforç central direcció X: 
 

 

        Article 69 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínim: 285 cm 

Calculat: 285 cm 
 

Compleix 
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Referència: Llosa andana costat estació 

Comprovació Valors Estat 

Ancoratge reforç superior amb accions estàtiques: 
 

Article 69 de la norma EHE-08 
 

 

  

     -  Longitud de la patilla del reforç inicial X: 
 

 

Mínim: 30 cm 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 

     -  Longitud del reforç inicial direcció X: 
 

 

Mínim: 181 cm 

Calculat: 181 cm 
 

Compleix 

     -  Longitud de la patilla del reforç final X: 
 

 

Mínim: 30 cm 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 

     -  Longitud reforç final direcció X: 
 

 

Mínim: 181 cm 

Calculat: 181 cm 
 

Compleix 

     -  Longitud de la patilla del reforç inicial Y: 
 

 

Mínim: 16 cm 

Calculat: 16 cm 
 

Compleix 

     -  Longitud del reforç inicial direcció Y: 
 

 

Mínim: 105 cm 

Calculat: 105 cm 
 

Compleix 

     -  Longitud de la patilla reforç final Y: 
 

 

Mínim: 16 cm 

Calculat: 16 cm 
 

Compleix 

     -  Longitud del reforç final direcció Y: 
 

 

Mínim: 105 cm 

Calculat: 105 cm 
 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions 
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8.2.5 Representació del forjat I dimensionat 

Finalment es disposarà de la següent configuració d’armadures en el forjat de llosses 

massisses de formigó armat en alçat i planta (Fig. 8.1) i en secció de perfil i planta (Fig. 

8.2).  
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Fig. 8.1-  Representació del dimensionament d’armadures en alçat i planta. 
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Fig. 8.2-  Representació del dimensionament d’armadures en perfil i planta. 
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8.3 Dimensionament forjat de l’andana II 

8.3.1 Dades d’obra 

Formigó: HA-25, Yc=1.5 

Acer: B 400 S, Ys=1.15 

Recobriment: 4.00 cm 

Mida màxima de l'àrid: 20.0 mm 

Estats límit 

E.L.U. de ruptura. Formigó CTE 

 Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 

 

8.3.2 Descripció de les lloses 

 

Taula de càrregues: 

Referències Pes propi Sobrecàrrega 

Llosa andana central Amb pes propi 

Càrrega uniforme: 0.50 t/m² 

Càrrega uniforme: 0.30 t/m² 

 

8.3.3 Amidament detallat 

Referència: Llosa andana central  B 400 S, Ys=1.15 Total 

Nom d'armat  Ø8 Ø10  

Armadura X - Armat base inferior Longitud (m) 

Pes (kg) 
 

17x2.81 

17x1.73 

47.77 

29.45 

Armadura Y - Armat base inferior Longitud (m) 

Pes (kg) 
 

14x3.41 

14x2.10 

47.74 

29.43 

Referències Geometria Recolzaments Armat base X Armat base Y 

Llosa 

andana 

central 

Gruix: 0.20 m 

Llum lliure X: 

2.00 m 

Llum lliure Y: 

3.30 m 

Esquerra: Encastat 

Dreta: Encastat 

A baix: Lliure 

A dalt: Lliure 

Armat base 

inferior: Ø10c/20 

Armat base 

superior: Ø10c/20 

Armat base 

inferior: Ø10c/20 

Armat base 

superior: Ø8c/25 
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Referència: Llosa andana central  B 400 S, Ys=1.15 Total 

Nom d'armat  Ø8 Ø10  

Armadura X - Armat base superior Longitud (m) 

Pes (kg) 
 

17x2.83 

17x1.74 

48.11 

29.66 

Armadura Y - Armat base superior Longitud (m) 

Pes (kg) 

12x3.51 

12x1.39 
 

42.12 

16.62 

Totals Longitud (m) 

Pes (kg) 

42.12 

16.62 

143.62 

88.54 

  

105.16 

Total amb minves 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Pes (kg) 

46.33 

18.28 

157.98 

97.40 

  

115.68 

 

Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer) 

 B 400 S, Ys=1.15 (kg) Formigó (m³) 

Element Ø8 Ø10 Total HA-25, Yc=1.5 

Referència: Llosa andana central 18.29 97.39 115.68 1.78 

Totals 18.29 97.39 115.68 1.78 

 

8.3.4 Comprovació 

Referència: Llosa andana central 

Comprovació Valors Estat 

Armadura inferior direcció X: 
 

Armadura superior direcció Y 
 

 

  

     -  Armadura superior direcció X: 
 

 

Mínim: 8 cm 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

     -  Armadura inferior direcció Y: 
 

 

Mínim: 80 cm 

Calculat: 200 cm 
 

Compleix 

Recobriment màxim compatible amb ample de recolzament existent: 
 

        Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Màxim: 8.8 cm 

Calculat: 4 cm 
 

Compleix 

Separació màxima entre barres: 
 

Norma EHE-08. Article  42.3.1. 
 

 

Màxim: 30 cm 
 

 

     -  Armadura inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 
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Referència: Llosa andana central 

Comprovació Valors Estat 

     -  Armadura superior direcció X: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

     -  Armadura inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

     -  Armadura superior direcció Y: 
 

 

Calculat: 25 cm 
 

Compleix 

Separació mínima d'armadures: 
 

Norma EHE-08. Article  69.4.1. 
 

 

Mínim: 2.5 cm 
 

 

     -  Armadura inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 19 cm 
 

Compleix 

     -  Armadura superior direcció X: 
 

 

Calculat: 19 cm 
 

Compleix 

     -  Armadura inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 19 cm 
 

Compleix 

     -  Armadura superior direcció Y: 
 

 

Calculat: 24.2 cm 
 

Compleix 

Armadura per mínims geomètrics: 
 

Criteri de CYPE Ingenieros basat en l'Article 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínim: 2 cm²/m 
 

 

     -  Armadura inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 4 cm²/m 
 

Compleix 

     -  Armadura superior direcció X: 
 

 

Calculat: 4 cm²/m 
 

Compleix 

     -  Armadura inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 4 cm²/m 
 

Compleix 

     -  Armadura superior direcció Y: 
 

 

Calculat: 2.1 cm²/m 
 

Compleix 

Armadura per mínims mecànics: 
 

Norma EHE-08. Article  42.3.2 
 

 

  

     -  Armadura inferior direcció X: 
 

 

Mínim: 3.9 cm²/m 

Calculat: 4 cm²/m 
 

Compleix 

     -  Armadura superior direcció X: 
 

 

Mínim: 3.9 cm²/m 

Calculat: 4 cm²/m 
 

Compleix 

     -  Armadura inferior direcció Y: 
 

 

Mínim: 3.9 cm²/m 

Calculat: 4 cm²/m 
 

Compleix 

     -  Armadura superior direcció Y: 
 

 

Mínim: 0 cm²/m 

Calculat: 2.1 cm²/m 
 

Compleix 
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Referència: Llosa andana central 

Comprovació Valors Estat 

Armadura en direcció X: 
 

     -  Prolongació de l'armadura de positius: 
 

 

        Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Mínim: 2 cm²/m 

Calculat: 4 cm²/m 
 

Compleix 

Armadura en direcció Y: 
 

     -  Prolongació de l'armadura de positius: 
 

 

        Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Mínim: 2 cm²/m 

Calculat: 4 cm²/m 
 

Compleix 

Comprovació de quanties per flexió amb accions estàtiques: 
 

Article 42 de la norma EHE-08 
 

 

  

     -  Comprovació de l'armadura de positius direcció X: 
 

 

Mínim: 0.8 cm²/m 

Calculat: 4 cm²/m 
 

Compleix 

     -  Comprovació de l'armadura de negatius direcció X: 
 

 

Mínim: 1.6 cm²/m 

Calculat: 4 cm²/m 
 

Compleix 

     -  Comprovació de l'armadura de positius direcció Y: 
 

 

Mínim: 0.2 cm²/m 

Calculat: 4 cm²/m 
 

Compleix 

     -  Comprovació de l'armadura de negatius direcció Y: 
 

 

Mínim: 0.4 cm²/m 

Calculat: 2.1 cm²/m 
 

Compleix 

Comprovació del tallant amb accions estàtiques: 
 

Article 44 de la norma EHE-08 
 

 

Màxim: 15.3484 t/m 
 

 

     -  Tallant en la direcció X: 
 

 

Calculat: 1.971 t/m 
 

Compleix 

     -  Tallant en la direcció Y: 
 

 

Calculat: 1.971 t/m 
 

Compleix 

Ancoratge armat base amb accions estàtiques: 
 

Article 69 de la norma EHE-08 
 

 

  

     -  Longitud patilla en armat base inferior inicial direcció X: 
 

 

Mínim: 10 cm 

Calculat: 10 cm 
 

Compleix 

     -  Longitud patilla en armat base inferior final direcció X: 
 

 

Mínim: 10 cm 

Calculat: 10 cm 
 

Compleix 

     -  Longitud patilla en armat base superior inicial direcció X: 
 

 

Mínim: 11 cm 

Calculat: 11 cm 
 

Compleix 
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Referència: Llosa andana central 

Comprovació Valors Estat 

     -  Longitud patilla en armat base superior final direcció X: 
 

 

Mínim: 11 cm 

Calculat: 11 cm 
 

Compleix 

     -  Longitud patilla en armat base inferior inicial direcció Y: 
 

 

Mínim: 10 cm 

Calculat: 10 cm 
 

Compleix 

     -  Longitud patilla en armat base inferior final direcció Y: 
 

 

Mínim: 10 cm 

Calculat: 10 cm 
 

Compleix 

     -  Longitud patilla en armat base superior inicial direcció Y: 
 

 

Mínim: 15 cm 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

     -  Longitud patilla en armat base superior final direcció Y: 
 

 

Mínim: 15 cm 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions 
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8.3.5 Representació del forjat I dimensionat 

Finalment es disposarà de la següent configuració d’armadures en el forjat de llosses 

massisses de formigó armat en alçat i planta (Fig. 8.3) i en secció de perfil i planta (Fig. 

8.4).  
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Fig. 8.3-  Representació del dimensionament d’armadures en alçat i 

planta. 
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Fig. 8.4-  Representació del dimensionament d’armadures en perfil i 

planta. 
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1. OBJECTE I CONTINGUT DEL PROJECTE 

L’objecte del present estudi contempla el dimensionament de les instal·lacions en el 

pas inferior de vianants i en la millora en superfície del pàrquing de l’estació de 

ferrocarrils de Llançà, al terme municipal de Llançà. 

El projecte es compon de les següents parts: 

 Memòria descriptiva, document en el que es defineixen la filosofia de 

funcionament de la instal·lació i es detallen els equips i sistemes projectats. 

 Bases de càlcul, on es defineixen les condicions interiors i exteriors de càlcul 

i els paràmetres de partida per al dimensionament de les xarxes de 

distribució. 

 Plec de condicions tècniques dels diferents elements de la instal·lació, 

comprenent les característiques pròpies dels diferents equips i la seva 

correcta forma de muntatge. El ple es pot trobar en el Document nº3. 

 Pressupostos valorat de les instal·lacions juntament amb els preus unitaris 

del materials i ma d’obra i els amidaments, recollits en el Document nº4. 

 Plànols indicatius del recorregut de les instal·lacions, comprenent plànols de 

les diferents plantes, esquemes i detalls constructius. Es troben recollits en 

el Document nº2. 

2. NORMATIVA I REGLAMENTACIÓ 

A les instal·lacions projectades d’electricitat li són d’aplicació les reglamentacions 

següents: 

 Reglament sobre llocs de treball, segons Reial Decret 486/1997, de 14 de Abril, 

pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs 

de treball. 

 Ordre de 9 de març de 1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de 

Seguretat i Higiene en el Treball, amb les modificacions i actualitzacions del 

Reglament sobre llocs de treballs i de la Llei 31/1995, de 8 novembre, de 

Prevenció de Riscos Laborals. 

 Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions 

mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
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 Reglament Electrotècnic BT i Instruccions Complementàries segons Reial Decret 

842/2002, de 2 d’agost, BOE nº 224 de data 18 de setembre de 2002. 

 Normes de l’Empresa Subministradora d’energia elèctrica sobre la construcció i 

muntatge d’escomeses, línies repartidores, instal·lacions de comptadors i 

derivacions individuals, assenyalant en elles les condicions tècniques de 

caràcter concret que siguin precises per aconseguir major homogeneïtat en les 

xarxes de distribució i les instal·lacions dels abonats (REBT). 

 Normes UNE d’obligat compliment publicades per l’institut de Racionalització i 

Normalització. 

 Normes Tecnològiques de l’Edificació NTE-IPT i NTE-IPP. Directrius de la 

normativa de posades a terra VDE i de posada a terra en fonaments VDEW. 

A les instal·lacions projectades de comunicacions i seguretat li són d’aplicació les 

reglamentacions següents: 

 Reglament sobre llocs de treball, segons Reial Decret 486/1997 de 14 d’abril, 

pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs 

de treball. 

 Ordre de 9 de març de 1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de 

Seguretat i Higiene en el Treball, amb les modificacions i actualitzacions del 

Reglament sobre llocs de treball i de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 

Prevenció de Riscos Laborals. 

 Real Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions 

mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

 Reglament Electrotècnic BT i Instruccions Complementàries segons Reial Decret 

842/2002, de 2 d’agost, BOE nº 224 de data 18 de setembre de 2002. 

 Normes Tecnològiques de l’Edificació (NTE), Instal·lacions Audiovisuals. 

Megafonia (IAM), segons Decret 3565/1972 i Ordre Ministerial del 28 de juny 

de 1977 publicada en el BOE de data 20 d’agost de 1977. 

 Normes Tecnològiques de l’Edificació (NTE), Instal·lacions Audiovisuals. 

Telefonia (IAT), segons Decret 3565/1972 i Ordre Ministerial del 23 de febrero 

de 1973 publicada en el BOE de data 3 de març de 1973. 
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 Estàndards en Cablejats de Comunicacions per a Edificis Comercials d’EIA/TIA-

568-9 (Asociación de Industrias Electrónicas). 

 Especificacions per a cables de parell trenat (UTP) TSB-36 (Butlletí de Sistemes 

Tècnics). 

 Normes d’Interconnexió definides per ISO/IEC JTC1/SC25 11801. 

 Els equips instal·lats de radiocomunicació no podran pertorbar radio 

elèctricament a altres de l’entorn, pel que hauran de complir la norma UNE 20-

506-84, UNE 20-506-93 y UNE 20-506/2M/97. 

 Llei 11/1998 de 24 d’abril, General de Telecomunicacions, publicada en el 

B.O.E. de data 25 d’abril de 1.998. 

 Real Decret 1736/1.998, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament pel que 

es desenvolupa el Títol III de la Llei General de Telecomunicacions en l’ho 

relatiu al servei universal de telecomunicacions, a les demés obligacions de 

servei públic i a les obligacions de caràcter públic en la prestació dels serveis i 

en l’explotació de les xarxes de telecomunicacions, publicat al B.O.E. de data 5 

de setembre de 1.998. 

 Ordre de 23 de febrer de 1.998, per la qual es modifiquen les especificacions 

tècniques que hagin de complir els sistemes multilínia d’abonat destinats a ser 

utilitzats com equips terminals, publicat al B.O.E. de data 5 de març de 1.998. 

 Llei 23/1.992, de 30 de juliol, de Seguretat Privada, BOE nº 186 de data 4 

d’agost de 1992. 

 Reglament de Seguretat Privada segons Reial Decret 2364/1994 de 9 de 

desembre, BOE nº 8 de data 10 de gener de 1995. 

 Normes Tecnològiques d’Edificació (NTE), Instal·lacions Audiovisuals. Vídeo en 

CTTV, segons Decret 565/1972 i Ordre Ministerial del 28 de juliol de 1977 

publicada en el BOE de data 3 de setembre de 1977 i en el BOE de data 10 de 

setembre de 1977. 

 

Per a la confecció del projecte d’instal·lacions abastament, s’han tingut en compte, 

principalment, les següents normatives: 
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 Norma Bàsica per a les instal·lacions interiors d’aigua, del Ministeri d’Indústria i 

Energia. 

 Prescripcions de l’Instituto Eduardo Torroja PIET-70. 

 Normes Tecnològiques de l’Edificació, del Ministeri d’Obres Públiques i 

Urbanisme, en el que no contradigui la Norma Bàsica. 

 Reglament d’Instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves 

Instruccions Tècniques Complementàries. (Reial Decret 1751/1998, de 31 de 

juliol, Ministeri de la Presidència). 

 Reglament d’Aparells a pressió. 

 Norma Bàsica de l’Edificació NBE-CPI/96 Condicions de Protecció Contra 

incendis en els edificis habitats, del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball segons Decret 432/1971 de l’1 

de març i Ordre de 9 de març de 1971, per la qual s’aprova l’ Ordenança 

General de Seguretat i Higiene en el Treball. 

 Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. Reial Decret 

1942/1993, del Ministeri d’Indústria i Energia. BOE del 14 de desembre de 

1993. 

 Normes UNE esmentades en les anteriors normatives i reglamentacions. 

La següent normativa és d’aplicació a la instal·lació projectada de climatització: 

 Norma Bàsica de l’Edificació. Norma Reglamentària d'Edificació NRE-AT-87 

sobre aïllament tèrmic. 

 Norma Bàsica de l’Edificació NBE-CA-82. Condicions acústiques en els edificis. 

 Decret 833/1975. Llei de Protecció de l’Ambient Atmosfèric. 

 Ordenança General d’Higiene i Seguretat del Treball. 

 Reglament Electrotècnic BT i Instruccions Complementàries segons Reial Decret 

842/2002, de 2 d’agost, BOE nº 224 de data 18 de setembre de 2002. 

 Norma Bàsica NBE-CPI-96, de Protecció contra Incendis en els edificis. 

La instal·lació d’aparells elevadors haurà de realitzar-se d’acord amb la següent 

normativa: 
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 Reglament d’Aparells Elevadors i de Manutenció RAEM. (Real Decret 

2291/1985, de 8 de Novembre). (B.O.E. 11-12-85). 

 Instrucció Tècnica complementaria AEM1 del RAEM (ITC-MIE-AEM1) (Ordre 23-

9-87) (B.O.E. 6-10-87). D’aplicació obligatòria des de 1991. 

 Norma Europea d’Aparells Elevadors EN-81-1 (UNE 58.705.86) i EN 81/2 (UNE 

58717). (Ordre del 12/9/91). 

 Reglament Electrotècnic BT i Instruccions Complementàries segons Reial Decret 

842/2002, de 2 d’agost, BOE nº 224 de data 18 de setembre de 2002. 

 Reglament sobre llocs de treball, segons Reial Decret 486/1997 de 14 d’abril, 

pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs 

de treball. 

 Ordre de 9 de març de 1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de 

Seguretat i Higiene en el Treball, amb les modificacions i actualitzacions del 

Reglament sobre llocs de treball i de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 

Prevenció de Riscos Laborals. 

 Real Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions 

mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

3. INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT 

3.1 Descripció general de les instal·lacions 

Subministrament elèctric: 

L’edifici disposarà d’un sistema de doble subministrament de xarxa: 

 Subministrament de xarxa. Realitzat a través d’una escomesa trifàsica a 

400/230V des d’un centre de transformació de la companyia subministradora 

fins a la caixa general de protecció. La contractació en tots els casos es 

realitzarà en la modalitat de baixa tensió. 

 Subministrament d’emergència. Realitzat a través d’un segon subministrament 

de xarxa de les mateixes característiques que el subministrament principal.  

Esquema de les instal·lacions 
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L’esquema d’instal·lacions es projecta en la il·luminació del pas inferior, dels seus 

accessos, de dues cambres, i de llums d’emergència, així com les instal·lacions 

elèctriques pels ascensors i la bomba d’aigua. 

En previsió de la posterior actuació s’ha utilitzat el magatzem habilitat en el pas 

inferior per albergar tota la centralització d’instal·lació elèctrica.  

La distribució interior de les instal·lacions de baixa tensió es farà a partir d’un quadre 

elèctric principal QGBT (Quadre d’il·luminació, distribució i control, General de Baixa 

Tensió), alimentat en subministrament de xarxa (contempla instal·lacions elèctriques 

d’iluminació i energia pels ascensors i bomba d’aigua) o de subministrament 

d’emergència (contempla l’ il·luminació d’emergència) mitjançant un commutador 

automàtic de xarxes dotat de una platina d’automatisme que estarà situat en el quadre 

general de baixa tensió.  

Aquest quadre general de baixa tensió estarà format per un quadre de comandament i 

protecció per als circuits elèctrics de la seva influència, constituint el que s’anomenen 

quadres secundaris. Aquest s’alimentaran directament del quadre general de protecció 

situat en la superfície de l’estació de ferrocarrils de Llançà. 

3.2 Criteris de disseny 

La instal·lació s’ha projectat amb criteris de seguretat tant pel personal com pels 

equips instal·lats, amb previsions, entre altres, els següents mitjans de protecció i 

continuïtat en el servei: 

 Protecció de les instal·lacions d’utilització mitjançant, posada a terra de les 

masses associada a dispositius de tall per corrents de defecte. 

 Protecció contra sobrecàrregues mitjançant interruptors automàtics de les 

característiques adequades a cada circuit. 

 Protecció contra curtcircuits mitjançant fusibles i/o interruptors automàtics de 

les característiques adequades a cada circuit. 

 Protecció contra contactes indirectes mitjançant blocs diferencial acoblats a 

Interruptors automàtics o interruptors diferencials. 

 Selectivitat entre interruptors diferencials per temporització. 
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 Doble subministrament d’energia. 

 Els circuits de preses de corrent es protegiran amb interruptors automàtics de 

16A i blocs diferencials de 30 mA (donat que estan a l’abast de les persones, la 

seva carcassa pot ser metàl·lica i no estar connectada a terra).  

 Els circuits d’enllumenat es protegiran amb Interruptors automàtics de 10 A o 

16A i diferencials de 300 mA o 30 mA, segons la seva ubicació. 

3.3 Instal·lacions de baixa tensió 

3.3.1 Descripció del sistema 

S’ha utilitza un sistema de corrents trifàsiques, que consta de tres corrents alterns 

monofàsiques de la mateixa freqüència i amplitud (i per tant, valor eficaç) que 

presenten una certa diferència de fase entre elles, al voltant de 120 °, i estan donades 

en un ordre determinat. Cadascuna de les corrents monofàsiques que formen el 

sistema es designa amb el nom de fase. Un sistema trifàsic de tensions es diu que és 

equilibrat quan els seus corrents són iguals i estan desfasats simètricament. Quan 

alguna de les condicions anteriors no es compleix (tensions diferents o diferents 

desfasaments entre elles), el sistema de tensions és un sistema desequilibrat o 

sistema desbalancejat. Rep el nom de sistema de càrregues desequilibrades el conjunt 

de impedàncies diferents que donen lloc a que pel receptor circulin corrents 

d'amplituds diferents o amb diferències de fase entre elles diferents de 120 °, encara 

que les tensions del sistema o de la línia siguin equilibrades o balancejades. 

El sistema trifàsic presenta una sèrie d'avantatges com són l'economia de les seves 

línies de transport d'energia (fils més fins que en una línia monofàsica equivalent) i 

dels transformadors utilitzats, així com el seu elevat rendiment dels receptors, 

especialment motors, als que la línia trifàsica alimenta amb potència constant i no 

polsada, com en el cas de la línia monofàsica 

El sistema trifàsic esta format per 400 V, de quatre fils, tres actius o fases i un neutre 

connectat a terra, 50 Hz. La tensió entre fases són de 400 V, i entre fase i neutre 230 V.  
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3.3.2 Potència màxima prevista 

La previsió de potència correspon al resultat de la suma de les potències individuals 

dels diferents receptors o grup de receptors que puguin funcionar simultàniament.  

En aquest cas, en la il·luminació del pas inferior, accessos i de les dues cambres, estarà 

format per 14 unitats de lluminària tipus cilíndric T8 de 2x36 W, de 4 unitats de 

lluminària tipus plafó QT 32 de 100 W i de 8 unitats de lluminària circular tipus 

“downlight” QT 12 de 50 W, sumant un total de 1808 W de potencia. En la il·luminació 

d’emergència estarà format per 3 unitats de lluminària tipus d’emergència 

antideflagrant classe II de 11 W, amb un total de 33 W. En l’electricitat dels ascensors i 

la bomba d’aigua s’utilitzaran uns 16 kW pels dos ascensors i uns 5,9 kW per la bomba, 

sumant un total de 21900 W. Per tant, la suma de potències totals del còmput 

d’electricitat és de 23741 W.  

D’aquesta manera, la potència elèctrica a contractar seran de 25 i 45 kW com 

correspon a un pas inferior d’aquestes característiques i instal·lacions (Taula 3.1). 

Potència màxima prevista Quadre general de baixa tensió (QGBT) 

Subministrament normal 45 kW 

Subministrament auxiliar 25 kW 

 

3.4 Instal·lacions d’enllaç 

3.4.1 Caixes general de protecció 

Les caixes seran del tipus establert per l’Empresa Subministradora en les seves normes 

particulars. Seran precintades i respondran a les característiques elèctriques 

constructives assenyalades en la norma UNESA. En el seu interior s’instal·laran 

tallacircuits fusibles en tots els conductors de fase o polars, amb poder de tall al menys 

igual al corrent de curtcircuit possible en el punt de la seva instal·lació. Disposaran, a 

més, d’un born de connexió per al conductor neutre i un altre per a la posada a terra 

de la caixa. 

Les caixes generals de protecció s’instal·laran en muntatge encastat en superfície de 

l’estació de ferrocarrils, en un punt de tràfic general amb fàcil i permanent accés, per 

Taula 3.1- Potència eléctrica del quadre general de baixa tensió. 
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exemple, al costat de l’edifici de l’estació de ferrocarrils, que està a escassos metres 

del pas inferior, i per tant del quadre general de distribució de baixa tensió. Tot i que la 

seva ubicació definitiva es pot decidir en obra. El quadre general de protecció té les 

característiques següents (Taula 3.2): 

Característiques elèctriques Caixa general de protecció (CGP) 

Intensitat nominal 250 A 

Tensió nominal 440 V 

Nivell 

d’aïllament 

A freqüència 

industrial 1 minut 

2.500 V entre parts actives 

8.000 V entre parts actives i massa 

A ona de xoc 20 kV entre parts actives i massa 

Resistència als 

curtcircuits 
13 kA (1sg) 

Grau de protecció IP.43 / IK.09 

 

3.4.2 Línies generals d’alimentació 

Les línies generals d’alimentació enllaçaran a la caixa general de protecció amb els 

diversos conjunts de mesura. 

Les línies generals d’alimentació estaran constituïdes per cables amb conductors de 

coure amb aïllament de polietilè reticulat i coberta de poliolefines per a 1.000 V de 

servei, RZ1-K 0,6/1 kV, unipolar, de secció segons UNE 21123.  

El càlcul i dimensionat d’aquestes canalitzacions es realitzarà d’acord amb la Instrucció 

ITC-BT-14. 

En aquells punts de la instal·lació que es consideri precís aquestes canalitzacions 

estaran proveïdes d’elements que impedeixin la manipulació indeguda; per exemple 

mitjançant un precinte o un altre procediment similar.  

Les línies d’enllaç per al subministrament auxiliar tindrà les mateixes característiques 

que per les principals. 

Pel càlcul de la secció d’aquestes línies es considerarà una caiguda de tensió màxima 

de l’1 % (ITC-BT-14). 

Taula 3.2- Característiques  del quadre general de protecció. 
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Tots els cables seran tel tipus “no propagador de la flama” i amb “emissió de fums o 

opacitat reduïda”. 

La secció mínima dels cables d’energia, serà de 2,5 mm2, excepte les línies que 

alimentin enllumenat d’emergència, que es podran alimentar amb cables de 1.5 mm2.  

La secció mínima dels cables de comandament serà de 1,5 mm2. Tots els interruptors 

en quadres tindran la possibilitat d’incorporar un contacte auxiliar commutat per la 

seva possible utilització per una futura instal·lació de Gestió Tècnica Centralitzada. 

3.4.3 Conjunt de protecció i mesura 

Els conjunts de protecció i mesura corresponents als diferents subministraments estan 

connectats amb el quadre general de baixa tensió i que a la vegada connectaran amb 

el quadre general de protecció. Estan instal·lats en el mateix habitatge que està situat 

al QGBT . Les dimensions d’aquest recinte seran les fixades en ITC-BT-16. 

Els diferents elements que constitueixen cadascuna de les diverses unitats quedaran 

ubicats en l’interior d’envoltants de doble aïllament precintades, segons RU 1410 B. 

Les característiques que ofereixen aquests CPM són el següent (Taula 3.3): 

Característiques elèctriques Conjunt de protecció i mesura (CPM) 

Tipus CPM-TMF1 

Intensitat nominal 63 A 

Tensió nominal 400 V 

Nivell 

d’aïllament 

A freqüència 

industrial 1 minut 

2.500 V entre parts actives 

8.000 V entre parts actives i massa 

A ona de xoc 20 kV entre parts actives i massa 

Resistència als 

curtcircuits 
12 kA (1sg) i 30 kA (cresta) 

Grau de protecció IP.43 / IK.09 

 

L’interruptor general serà del tipus automàtic en caixa emmotllada, que haurà de 

complir amb les condicions fixades en les Especificacions Tècniques (Interruptors 

Taula 3.3- Característiques  del conjunt de protecció i mesura. 



ANNEX VI- INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
________            ____       ________Millora i pas inferior de vianants en l’estació de ferrocarrils de Llançà 

13 
 

automàtics compactes), equipat amb relès magneto tèrmics regulables. Poder de tall: 

25 kA eff (380/415 V). 

3.5 Quadre general de distribució (QGBT) 

Les característiques constructives d’aquests quadres seran les assenyalades en les 

Especificacions Tècniques (Quadres elèctrics de distribució) (Taula 3.4). 

Es dimensionaran els quadres en espai i elements bàsics per ampliar la seva capacitat 

en un 30 % de la inicialment prevista. El grau de protecció serà IP.43 / IK.07   

Els quadres i els seus components seran projectats, construïts i connectats d’acord 

amb les següents normes i recomanacions: 

 UNE-EN 60439.1 

 UNE-EN 60439.3 

 UNE 20451 

Característiques elèctriques Quadre general de baixa tensió (QGBT) 

Intensitat nominal < 630 A 

Tensió d’utilització < 1.000 V 

Tensió d’aïllament 1.000 V 

Corrent admissible de curta durada 25 kA eff/1 sg 

Corrent de cresta admissible (50 Hz) 53 kA 

 

Les línies del subquadre de la cabina de control s’alimentaran mitjançant un SAI, un 

dispositiu que permet mantenir l’alimentació elèctrica mitjançant bateries, quan falla 

el subministrament o es produeix una anomalia. 

3.6 Elements de maniobra i protecció 

3.6.1 Proteccions contra sobreintensitats i sobretensions 

A l’origen de tota instal·lació, i quan més a prop millor del punt d’alimentació, es 

col·locarà un quadre de distribució en el qual s’instal·larà un interruptor de tall 

omnipolar, així com els dispositius de protecció contra curts circuits i sobrecàrrega de 

cadascun dels circuits que parteixen de dit quadre.  

Taula 3.4- Característiques  del quadre general de baixa tensió. 
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La protecció de tots els circuits contra sobreintensitats per tots els conductors (fases i 

neutre) de cada circuit es realitzarà amb interruptors automàtics o magnetotèrmics, 

amb corba tèrmica de tall per a la protecció a sobrecàrrega i sistemes de tall 

electromagnètic per a la protecció de tallacircuits.  

Per verificar si un dispositiu de protecció protegeix un determinat cable contra les 

sobrecàrregues, ha de satisfer les dues condicions següents: 

1)                  2)             

On: 

                                       

                                                                           

                                                  

                                                                       

 

Per a la protecció contra curt circuits (duració del cc <5seg) es comprovarà que el 

temps de desconnexió dels dispositius de protecció sigui inferior al temps que tarda el 

cable a assolir la seva temperatura acceptable màxima (PVC; 160ºC, XLPE; 250ºC, EPR; 

250ºC).  

Quan en un punt, el corrent de curt circuit presumpte sigui molt elevat, es podrà 

instal·lar en ell, un interruptor automàtic de 10kA de Ics segons norma UNE-EN 60947, 

per a la protecció de sobrecàrregues, i fusibles (gG) de poder de tall 50kA mín. per a la 

protecció dels cc, però per norma general s’instal·laran interruptors automàtics amb 

poder de tall (ICU=ICS) igual al corrent de curt circuit presumpte, per a la protecció de 

sobrecàrregues i curt circuits.  

En general, els dispositius destinats a la protecció dels circuits s’instal·laran a l’origen 

d’aquests circuits, i també en els punts on la intensitat admissible disminueixi per 

canvis deguts a secció, condicions d’instal·lació, sistemes d’execució o tipus de 

conductors utilitzats. 

Tanmateix, en les instal·lacions en les quals es pugui témer sobretensions d’origen 

atmosfèric, s’hauran de protegir mitjançant descarregadors connectats a terra. Al 

tractar-se d’un aparcament subterrani, en un principi, no es preveu instal·lar una 



ANNEX VI- INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
________            ____       ________Millora i pas inferior de vianants en l’estació de ferrocarrils de Llançà 

15 
 

protecció molt acurada per a receptors més sensibles (ordinadors “Up=1kV”, etc), però 

es col·locarà si és necessària. 

 

3.6.2 Proteccions contra contactes directes o indirectes 

La protecció contra contactes directes s'assegurarà adoptant les següents mesures: 

 Allunyament de les parts actives (en tensió) de la instal·lació a una distància tal 

del lloc on les persones habitualment es troben o circulen, que sigui impossible 

un contacte fortuït amb les mans (2,50 m cap amunt, 1 m lateralment i 1m cap 

avall). 

 Interposició d'obstacles que impedeixin tot contacte accidental amb les parts 

actives. Aquests han d'estar fixats de forma segura i resistir els esforços 

mecànics usuals que poden presentar-se. 

 Recobriment de les parts actives per mitjà d'un aïllament apropiat, capaç de 

conservar les seves propietats amb el temps, i que limiti el corrent de contacte 

a un valor no superior a 1mA. 

La protecció contra contactes indirectes s'assegurarà adoptant el sistema de classe 

B "Posada a terra de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte", 

consistent a posar a terra totes les masses, mitjançant l'ocupació de conductors de 

protecció i elèctrodes de terra artificials, i associar un dispositiu de tall automàtic 

sensible a la intensitat de defecte, que origini la desconnexió de la instal·lació 

defectuosa (interruptor diferencial de sensibilitat adequada, preferiblement 30 

mA). L'elecció de la sensibilitat de l'interruptor diferencial "I" que ha se ser utilitzat  

en cada cas, ve determinada per la condició que el valor de la resistència de terra 

de les masses R, ha de complir la relació: 
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3.7 Càlcul de la secció del conducte 

Al circular una corrent per un conductor es produeix un escalfament degut a l’efecte 

Joule. Si aquest escalfament es excessiu, es poden produir grans pèrdues i per tant, 

que el sistema no funcioni correctament o directament que es cremi el conductor.   

Per evitar  existeix un procediment de càlcul, i una sèrie de taules i valors normatius en 

el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, per calcular les seccions idònies dels 

conductes. 

El procés de càlcul es divideix en dos grans passos ben diferenciats: 

a) Es calcula la secció del conductor per la intensitat del circuit mitjançant les 

fórmules següents:    

                     
 

       
                               

 

          
 

 

On: 

                  

                

                                  

                          

                                                   

                                                     

 

Les línies que alimenten els motors, es sobre dimensionen per un corrent superior en 

un 25% del nominal, tal com indica la instrucció ITC BT 047. 

Les línies que alimentin fluorescents o làmpades de descàrrega s’afectaran d’un 

coeficient de 1.8 per prevenir les càrregues dels seus elements associats, tal com 

especifica la instrucció ITC BT 044. 

Un cop es coneix la intensitat en ampers, s’escull el conductor mitjançant la Taula 1 de 

la Instrucció ITC BT 019. 
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Es té en compte si el cable és unipolar o en mànega, si el circuit és monofàsic o trifàsic, 

el material de l’aïllament, el tipus d’instal·lació i els factors de correcció degut a 

agrupacions de cables. 

b) Es calcularà la secció per caiguda de tensió del mateix conductor, utilitzant les 

següents fórmules:    

                     
     

     
                                    

   

     
 

On: 

                          

                

                              

                                  

                          

                                                    

                         

 

Per al càlcul de les seccions es tindrà en compte que la caiguda de tensió no sigui 

superior al 3 % en les línies d’enllumenat i un 5 % en les de força des de CPM al punt 

de consum. 

A continuació es procedeix amb els càlculs de la secció de conductors per intensitat 

seguint els passos esmentats anteriorment: 

a) Al fet de tenir un sistema trifàsic en les instal·lacions, es calcula la secció del 

conductor per la intensitat utilitzant la fórmula per un circuit trifàsic: 

  
 

          
                   

        

            
       

Sent: 

P= 23.741 W 

V= 400 V 

      = 0.9  
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Una cop calculat la intensitat que passa per un circuit trifàsic, es consulta en la 

Normativa ITC-BT 19, la taula següent (Taula 3.5): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquesta taula, en la columna de l’esquerra, es busca el tipus d’instal·lació que 

coincideixi amb les instal·lacions del projecte, en aquest cas és el C, ja que les 

instal·lacions elèctriques estaran formats per cables multiconductors directament 

sobre la paret, degut a que tots els cables aniran per sobre del cel ras. 

Taula 3.5-  Representació de la taula 1 de la normativa IRC-BT 19. 
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Tot seguit a la dreta de la taula s’observa una sèrie de caselles que indican el material 

que formaran els cables, per tant com que s’utilitza un sistema trifàsic i està aïllada 

amb PVC, es seleccionarà el de 3 PVC. 

Després, seguint cap a baix de la columna de la dreta, es selecciona el valor de la 

intensitat calculada anteriorment, en el cas que no figuri, s’escollirà el immediatament 

superior, que és el de 50 A. 

Finalment, a la part de l’esquerra de la casella seleccionada anteriorment li pertoca 

una secció de cable. En aquest cas li correspon una cable de coure de secció de 10 

mm2. 

A continuació per comprovar si la secció de cable seleccionat és la correcta, 

s’analitzarà el següent punt: 

b) Es calcula la secció per caiguda de tensió del mateix conductor utilitzant la 

formula del circuit trifàsic: 

  
   

     
                 

            

              
          

Sent: 

P= 23.741 W 

L= 120,31 m  

 = 56 

V=400 V 

S= 10 mm2 

Finalment, per saber si la secció està ben dimensionada, es calcula el valor màxim de 

caiguda de tensió amb la formula següent: 
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Com es pot observar, la caiguda de tensió que es produeix en el circuit és menor de 20 

V, de manera que la línia esta ben dimensionada amb 10 mm2. En el cas que  la caiguda 

hagués superat els 20 V, s’hauria d’escollir una secció immediatament superior i 

repetir el càlcul un altre cop, fins que el valor baixi del màxim permès. 

En definitiva, la secció dels conductes seran de   10 mm2. 

3.8 Enllumenat 

Es segueix la normativa del “Documento Básico SU Seguridad de Utilización”. Per 

aquest apartat, del document, es tindrà en compte el següent punt: “ Sección SU 4. 

Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada”.  

S’han d’efectuar càlculs per l’enllumenat normal i d’emergència amb objecte 

d’assegurar, en ambdós casos, el nivell de llum mínim adequat. Els nivells d’il·luminació 

previstos pel pas inferior es detallen a continuació. 

3.8.1 Enllumenat del pas inferior 

La instal·lació d’enllumenat del pas inferior es realitzarà mitjançant un tub rígid blindat 

de PVC corbat amb calor, estanc i no propagador de flama, amb un grau de protecció 

contra danys mecànics mínim de 7.  

Les caixes de derivacions seran quadrades de plàstic, de 200x200 mm, i es realitzaran 

amb caixes estanques amb un grau de protecció IP-54 segons norma UNE 20324 

col·locades en superfície, amb borns adequats en el seu interior, realitzant les unions 

de tubs i caixes mitjançant cons flexibles. Es reserva un 50% d’espai en les caixes de 

derivació. 

Els conductors seran de coure normalitzats que correspondran com a mínim a les 

especificacions de la norma UNE 21031, blindats amb PVC. El diàmetre del tub 

complirà amb la MIE BT 019, establint una secció de 10 mm2. 

A continuació s’esmentarà els diferents tipus de lluminària que s’han utilitzat en les 

diferents parts del pas inferior: 
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1) Per il·luminar la secció longitudinal del pas inferior s’utilitzarà el següent model: 

 Lluminària tipus cilíndrica en policarbonat T8 2x36 W, grau de protecció IP 67 amb 

voltatge de 220-240v. Execució en superfície. S’utilitzaran 14 unitats (Fig. 3.1).  

 

 

 

 

Dimensions:  

Làmpada fluorescent de 1270 mm de longitud i 135 mm de diàmetre, amb un pes 

de 5,6 Kg (Taula 3.6). 

 

 

 

 

 

 

Aplicació:  

Lluminària hermètica, resistent a la corrosió i als cops, apropiada en ambients 

humits. Apropiada per a indústria alimentària, papereres, serradores i en general 

tot tipus de locals que requereixin una lluminària estanca a la pols i aigua.  

Característiques tècniques: 

- Cos cilíndric de policarbonat transparent, tapes laterals i cèrcols de fixació en 

acer inoxidable. 

-  Reflector interior fabricat en xapa de acer inoxidable, incorpora l’equip 

elèctric. 

Fig. 3.1- Lluminària tipus cilíndrica en policarbonat T8. 

Taula 3.6- Dimensions dels diferents models de lluminària 

tipus cilíndrica. 
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- Juntes de estanquitat en silicona, hermètica a l’entrada de pols, gasos i vapors 

IP-67. Protegida contra la corrosió. 

- Fixació al sostre o paret mitjançant l’accessori d’ancoratge amb cèrcols que 

permet una rotació de la lluminària de 360 º. 

- Entrada de cables mitjançant premsaestopes PG-11 adossat a la tapa lateral 

(opcionalment connector exterior), connexió interior desconnectable amb 

borns 3x2,5 mm2. 

- Portalàmpades de policarbonat tipus G-13/G5/2G11, segons model subministra 

sense làmpades. 

-  T8Ø26 mm. Balast electromagnètic d’arrencada per encebador 230 v. 50 Hz 

(opcional equip electrònic 220-240v. 50-60 Hz). 

-  Model NOVA-NE/e amb emergència (Taula 3.7): incorpora equip autònom 

d’emergència per funcionament en absència de xarxa. Led indicatiu de la 

manera de carga. Bateria de NiCd 2,0 Ah de 1 hora d’autonomia. Funcionament 

no permanent. 

 

 

 

 

Corbes polars de la lluminària (Fig. 3.2): 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 3.7- Quadre dels diferenst tipus de potència del model de lluminària tipus cilíndrica. 

Fig. 3.2- Corbes polars de la 

lluminària tipus T8. 
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2) Per il·luminar la secció de les escales s’utilitzarà el següent model: 

 Lluminària circular de tipus “downlight” QT 12 de 50 W (Fig. 3.3), grau de protecció 

IP 20. Execució en superfície. És una làmpada encastada halògena. S’utilitzaran un 

total de 8 unitats. 

 

 

 

 

 

 

Dimensions: 

Làmpada encastada halògena de 130-190 mm de profunditat, de 51 mm d’amplada 

i 165 mm de diàmetre, amb un pes de 1,25 kg (Fig. 3.4). 

 

 

 

 

 

Aplicació: 

El “downlight” és òptim per crear una il·luminació uniforme amb un alt confort 

visual, té el seu espai natural en zones de pas, passadissos o per aconseguir la 

il·luminació general d'una oficina, d'un establiment comercial, d’unes escales, etc. 

Característiques tècniques: 

- Sistema modular de lluminàries que permet solucions d'il·luminació individuals. 

- Influència mínima en l'aspecte del sostre mitjançant aparença extremadament 

reduïda. 

- Elegants combinacions de llum amb altres elements en la mateixa unitat 

mitjançant mòdul central funcional. 

Fig. 3.4- Dimensions lluminària 

tipus T8. 

Fig. 3.3- Lluminària circular 

tipus “downlight”. 
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- Petita altura d’empotrament, la qual cosa permet el seu muntatge en falsos 

sostres amb poc espai i en sostres de formigó. 

- Diverses sistemes òptics per a il·luminació de diferents àrees 

- Geometries optimitzades en 3D per proporcionar els millors resultats lumínics. 

- Disseny compacte, funcional i polivalent. 

3) Per il·luminar la cambra del bombeig d’aigua, del magatzem i del replà de les 

escales s’utilitzarà el següent model: 

 Lluminària tipus plafó QT 32 de 100 W (Fig. 3.5), grau de protecció IP 55. Execució 

en superfície. És una làmpada halògena. S’utilitzaran un total de 4 unitats. 

 

 

 

 

 

 

Dimensions: 

Làmpada encastada halògena de 105 mm d’alçada i 105 mm de diàmetre, amb un 

pes de 2,5 kg. 

Aplicació: 

Lluminària de sostre o paret fabricada en xapa d'acer amb recobriment de pintura 

al forn i difusor de cristall blanc mat. És aplicable en espais naturals, aeroports, 

hotels, àrees públiques, recepcions, centres comercials, amplis interiors públics, 

qualsevol tipus d’habitatges, etc. 

  

Fig. 3.5- Lluminària tipus 

plafó. 
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Corbes polars de la lluminària: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.2 Enllumenat d’emergència 

Segons la normativa esmentada anteriorment, l’enllumenat d’emergència 

subministrarà la il·luminació necessària en cas que l’enllumenat normal falli per a 

facilitar la visibilitat als usuaris de manera que puguin abandonar l’edifici, eviti les 

situacions de pànic i permeti una visió de les senyals indicatives de sortida i la situació 

d’equips i mitjans de protecció existents. 

Les canalitzacions utilitzades per l’alimentació de l’enllumenat d’emergència, estaran 

constituïdes per conductors rígids blindat de PVC corbats en calor, estanc i no 

propagador de flama, amb un grau de protecció contra danys mecànics mínim de 7.  

El diàmetre del tub complirà amb la MIE BT 019, establint un diàmetre mínim de secció 

de 11 mm2. 

Les derivacions es realitzaran amb caixes estanques amb un grau de protecció IP-54 

segons norma UNE 20324 col·locades encastades, amb borns adequats en el seu 

interior, realitzant les unions de tubs i caixes mitjançant cons flexibles. Es reserva un 

50% d’espai en les caixes de derivació. 

Per l’enllumenat d’emergència del pas inferior s’utilitzaran lluminàries d'emergència 

antideflagrant amb difusor cilíndric de vidre borosilicat i envolupant de fosa d'alumini 

sobre base d'ABS, amb un llum de baix consum d'11 W de potència i un llum de 

senyalització incandescent, flux aproximat de 575 lúmens i 1 hora d'autonomia, per 

Fig. 3.6- Corbes polars de 

la lluminària tipus plafó. 
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cobrir una superfície aproximada de 50 m2, amb grau de protecció IP 65, de classe II de 

protecció contra xocs elèctrics, per col·locar superficialment. S’utilitzaran 3 unitats. 

3.9 Instal·lació de comandament 

Per realitzar el comandament sobre els diferents circuits del pas inferior, existirà un 

autòmat programable amb capacitat suficient tant en la seva unitat central 

processadora, com en els seus interfases de comunicació - diàleg i modularia en 

entrades/sortides locals i descentralitzades.  

L’autòmat permetrà la modificació de la programació mitjançant el corresponent 

software implantat en PC compatible que permet programar operacions lògiques, 

aritmètiques i diferents mòduls del sistema (temporitzadors, comparadors, registres 

de desplaçament, etc...)  

Pel sistema de comandament s’instal·laran selectors de tres posicions 

(automàtic/paro/marxa) per alimentar els sistemes descrits posteriorment mitjançant 

l’autòmat (automàtic), desconnectats (paro) i alimentats directament (marxa).  

Les sortides de l’autòmat tindran aïllament de potencial i protecció contra curtcircuits, 

amb led indicador d’estat. 

El programa a implantar permetrà realitzar les diferents maniobres de: 

 Maniobra commutació automàtica. 

 Maniobra enllumenat pas inferior. 

 Maniobra resta elements. 

3.9.1 Maniobra commutació automàtica 

La maniobra del sistema de commutació automàtic es realitzarà seguint la normativa 

de les companyies subministradores d’electricitat. Independentment de la maniobra 

de commutació, l’autòmat tractarà els senyals rebuts i permetrà donar lectures fiables 

dels consums així com conèixer la posició en la qual es troba cadascun dels 

interruptors automàtics i contactors. En el cas, de que un dels interruptors automàtics 

es desconnecti emetrà el corresponent missatge d’alarma.  
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3.9.2 Maniobra il·luminació pas inferior 

Si el selector de tres posicions es troba en la posició automàtica, el programa de 

l’autòmat gestionarà la encesa i desconnexió dels circuits d’enllumenat del pas inferior  

de varies formes diferents:  

 Cadascun dels circuits disposaran d’un rellotge horari.  

 A través d’un element de control exterior. En aquest casos l’autòmat retardarà 

la senyal de desconnexió, un temps regulable per programa. 

En el cas de que davant d’una ordre de posta en funcionament per qualsevol dels 

sistemes descrits anteriorment, l’autòmat no rebi el senyal de confirmació de connexió 

corresponent, l’autòmat emetrà el corresponent missatge d’alarma. 

3.9.3 Maniobra resta d’elements  

Si el circuit disposa d’un selector de tres posicions i aquest es troba en la posició 

automàtica, el programa de l’autòmat gestionarà l’encesa i desconnexió de aquest 

circuits de vàries formes diferents: 

 Cadascun dels circuits disposarà d’un rellotge horari. 

 A través d’un element de control exterior. En aquests casos l’autòmat retardarà 

el senyal de desconnexió, un temps regulable per programa. 

En el cas de que front a una ordre de posta en funcionament per qualsevol dels 

sistemes descrits anteriorment, l’autòmat no rebi el senyal de confirmació de connexió 

corresponent, l’autòmat emetrà el corresponent missatge d’alarma.  

Per als circuits que no disposin de selector, l’autòmat genera un missatge d’alarma 

en el cas de no rebre confirmació de funcionament.  

3.9.4 Gestor de base de dades  

Generarà fitxers compatibles, amb altres programes de lectura o gestió, 

emmagatzemant dades de la instal·lació com històrics, en un temps definit per l’usuari 

del sistema.  

Disposarà d’eines de visualització que permetin mostrar i recuperar les dades 

desitjades en els períodes de temps sol·licitats. 



ANNEX VI- INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
________            ____       ________Millora i pas inferior de vianants en l’estació de ferrocarrils de Llançà 

28 
 

3.10 Posada a terra 

La posada a terra complirà el previst en el Reglament de Baixa Tensió en la Instrucció 

MIE BT 039, amb la finalitat principal de limitar la tensió que, amb respecte al terra, 

que poden presentar en un moment donat les masses metàl·liques, assegurant 

l’eficàcia de les proteccions i eliminar o disminuir el risc que suposa una averia en el 

material utilitzat.  

Existirà un circuit de presa de terra general del pas inferior. La presa de terra estarà 

constituïda per un sistema d’elèctrodes. Es comprovarà la resistència de la presa de 

terra procurant que sigui la mínima possible. 

La presa de terra estarà constituïda per un xarxa de cable nu de coure de 35 mm2 

unida a les principals armadures de l’estructura. Aquesta xarxa estarà unida a una sèrie 

de pics clavats en el terreny. 

La xarxa de posat a terra es connectarà al quadre general de distribució. D’aquest 

partiran els cables de protecció dels diferents circuits. Els elements metàl·lics 

(carcasses, safates, etc) es connectaran als cables de protecció.  

Les dimensions dels elèctrodes compliran la condició de que ninguna massa pugui 

donar lloc a tensions de contacte superiors als 24 V en el pas inferior o l’emplaçament 

conductor i a 50 V en la resta de casos.  

S’instal·larà un col·lector de terres a on es derivaran tots els conductors de protecció i 

una caixa de probes per mesurar la resistència de la presa de terra. 

3.11 Verificació de l’ instal·lació 

Tota la instal·lació elèctrica haurà de ser verificada per l’empresa instal·ladora que 

l’hagi executat, abans de la seva posada en servei, seguint la metodologia de la norma 

UNE 20.460-6-61. i la de la guia tècnica del Ministeri de Ciència i Tecnologia (Guia- BT – 

annex 4: verificacions elèctriques). 
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3.12 Correcció del factor potència  

Amb objecte de reduir el import de la factura elèctrica, es recomana a la propietat 

(transcorregut un temps raonable) fer un estudi de la facturació elèctrica per decidir si 

seria beneficiosa la instal·lació d’un equip corrector del factor de potència.  

El factor de potència de les lluminàries dotades de làmpades fluorescents, es corregirà 

individualment. 

4. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 

4.1 Introducció 

En aquest projecte la instal·lació de sanejament s’ha dut a terme en el nou pas inferior 

de vianants i en la part superficial del pàrquing remodelat. Aquesta instal·lacions són 

necessàries principalment per l’evacuació de les aigües pluvials i residuals de 

l’ampliació de l’estació de ferrocarrils de Llançà. 

4.2 Descripció de la instal·lació 

La instal·lació de sanejament consisteix en un sistema unitari. Les aigües no brutes 

poden procedir o bé de les aigües residuals que entren en el pas inferior a través dels 

accessos o bé d’aigües procedents de filtracions. 

El sistema de recollida d’aigües no brutes, es dur a terme mitjançant una pendent 

longitudinal d’un 1 % de tot el pas inferior en direcció els accessos, més una pendent 

del 1 % del canal de formigó amb reixeta. D’aquesta manera totes les aigües es 

concentraran en una zona determinada, que a través d’un tub de polietilè passaran a 

un dipòsit de recollida d’aigües residuals. Finalment amb un sistema de drenatge d’una  

bomba, elevarà les aigües al pou de registre, per a que posteriorment siguin 

traslladades a la xarxa de sanejament municipal. 

Tot el pas inferior es protegirà de possibles filtracions amb una cambra d’aire en tot el 

seu perímetre acabats en canalitzacions de mitja canya amb un 1 % de pendent que 

conduirà l’aigua al sistema de drenatge corresponent.  
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4.3 Xarxa enterrada  

La xarxa enterrada de sanejament es realitzarà amb un tub de PVC llis, sèrie SN-4, 

rigidesa anular nominal 4 kN/m2 de 160 mm de diàmetre exterior i 4 mm d’espessor, 

segons UNE-EN 1401-1, que connectarà amb totes les aigües del pas inferior i de les 

escales procedents de l’embornal d’un 1 % de pendent, amb el dipòsit de recollida 

d’aigües construïda in situ a l’interior d’una cambra del pas inferior. També es farà 

servir per connectar amb els pous de registre. 

Les aigües recollides es desguassaran a través de col·lector enterrat, muntat en rasa, 

segons especificacions tècniques adjuntes, realitzant la seva derivació fins al dipòsit 

d’aigües. Aquest dipòsit és un grup de pressió d'aigua amb dipòsit de 500 litres i 6 bar 

de pressió, amb capacitat d'impulsió de 37 m, com a màxim, amb un cabal d'impulsió 

de 8 m3/h, com a màxim, amb 1 bomba i muntat sobre bancada. I totes les aigües que 

recol·lecti seran elevades al pou de registre construït in situ, de diàmetre 80 cm, de 3.5 

m de fondària, amb solera de formigó HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix amb mitja 

canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó calat de gruix 14 cm, arrebossada i 

lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 

70 cm i graons de ferro colat nodular de 200x200x200 classe B-125 segons UNE-EN 

124.  

Finalment, aquest connectaran amb els pous de registre existents a on aniran a la 

xarxa de sanejament municipal. 
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

Una vegada finalitzat el procés constructiu del pas inferior del present projecte de 

Millora i pas inferior de vianants en l’estació de ferrocarrils de Llançà, es procedeix a l’ 

urbanització en superfície de la zona a on s’ha dut a terme el pas inferior i de la 

reurbanització de la zona del solar de sorres de l’aparcament de l’estació de 

ferrocarrils, per millora les seves prestacions. 

Per tant, l’objectiu d’aquest annex és definir el projecte d’urbanització de l’estació de 

ferrocarrils de Llançà, definint els paviments i ferms de les diferents zones i el mobiliari 

urbà, que es dura a terme en la reurbanització superficial de l’estació de ferrocarrils 

del terme municipal de Llançà. 

2. FERMS I PAVIMENTS 

2.1 Zona pàrquing 

Actualment la superfície del pàrquing que s’ha de reurbanitzar, esta format un 

paviment de sorres que s’estén a en tot el llarg de la superfície que es vol actuar. A 

continuació s’explicarà el tipus d’esplanada i ferms que s’efectuarà en la pavimentació 

del pàrquing. 

Pel dimensionament dels ferms s’ha aplicat la “Instrucción 6.1 y 2-IC de Secciones de 

Firme” aprovada por Ordre de 23 de maig de 1989 pel “Ministro de Obras Públicas i 

Urbanisme” (PG-3).  

Les seccions estructurals propostes estan recollides en un catàleg que ofereix diferents 

solucions, entre les quals s'haurà de seleccionar en cada cas la més adequada, 

depenent de les tecnologies constructives i dels materials disponibles, així com dels 

aspectes funcionals i estructurals. 

Per dur a terme la pavimentació del pàrquing primer de tot es definirà una esplanada i 

després un tipus de ferm que anirà recolzada sobre aquesta. 

Però, abans de dimensionar l’esplanada i els ferms, s’haurà de definir la categoria de 

tràfic pesat que circularà en la zona estudiada. Aquesta categoria dependrà  de la 

intensitat mitjana diària de vehicles pesats que es preveu que es circularà. En aquest 

cas s’ha escollit una categoria de tràfic pesat T42, ja que es considera que circularà 
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menys de 25 vehicles diàries. A continuació es procedeix a dimensionar la 

pavimentació. 

 Dimensionament esplanada: 

Per dimensionar l’esplanada es defineixen tres categories d’esplanades, denominades 

respectivament E1, E2 i E3. Aquestes categories es determinen segons el mòdul de 

compressibilitat en el segon cicle de carga (Ev2).  

La formació de les esplanades de les diferents categories es recull en la (Fig. 2.1), 

depenent del tipus de sòl de l’esplanació o de l'obra de terra subjacent, i de les 

característiques i espessors dels materials disponibles, segons es defineixen en l'article 

330 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts 

(PG-3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per definir el tipus de formació de l’esplanada s’ha de tenir en compte el tipus de sòl 

de l’esplanació del pàrquing, que en aquest cas es considera un sòl tolerable (0),  ja 

que segons ANNEX II- Estudi geotècnic té un CBR ≥ 3. 

Després, per determinar la categoria d’esplanada, s’ha de considerar el tipus de ferm 

que s’utilitzarà en obra. Per aquest tipus d’obra, normalment s’utilitza un tipus de ferm 

T4211, per tant, per tenir aquest tipus de ferm es necessita una categoria d’esplanada 

E1. D’aquesta manera, s’ha escollit una categoria d’esplanada E1, que té un mòdul de 

compressibilitat Ev2 ≥ 60. 

Fig. 2.1- Formació de l’esplanada. 
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I a continuació es pot escollir entre 3 opcions de formació d’esplanada. L’elecció 

dependrà de quin és el més econòmic i adient per l’obra. En aquest cas s’ha escollit 

una explanada que estarà format de 0,45 m de sòl seleccionat sobre un sòl tolerable 

(Fig. 2.2). 

 

 

El fet de realitzar l’elecció de l’esplanada i el ferm abans de saber quin tipus de mòdul 

de compressibilitat té, es possible que això faci variar l’elecció de la categoria (E1, E2 o 

E3). Si, després d’haver executat l’excavació del terreny i fet els assaigs pertinents, i 

s’observa que el càlcul del mòdul de compressibilitat en el segon cicle de carga és 

superior a 120 o 300, llavors correspondrà a un tipus de categoria de E2 o E3, 

respectivament, i per tant comportarà la modificació de la seva esplanada i el seu 

ferm. 

 Dimensionament Ferm: 

Per determinar la secció del ferm, es tindrà en compte la categoria de tràfic pesat (T42) 

i la categoria d’esplanada (E1). En la següent figura (Fig. 2.3), es pot observar els 3 

diferents tipus de seccions de ferms segons els paràmetres esmentats anteriorment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.2- Elecció del tipus 

d’esplanada. 

Fig. 2.3-  Catàleg se seccions de ferms per les categories de tràfic pesat T3 (T31 i T32) i T4 

(T41 i T42), en funció de la categoria d’esplanada. 
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Entre les possibles solucions es seleccionarà en cada cas concret la més adequada 

tècnicament i econòmicament. Per tant s’ha escollit el ferm 4211, de 35 cm de ZA (tot 

ú) i amb 5 cm de MB (mescles bituminoses), ja que és la solució més ràpida i fàcil 

d’executar tenint en compte les dimensions del pàrquing superficial, i a part, que per 

aquest tipus de obra de petites dimensions, es poc viable utilitzar un ferm amb ciment 

Portland.(Fig. 2.4). 

 

 

 

 

El tipus de mescla bituminosa que s’utilitzarà serà un mescla bituminosa en calent de 

tipus semi dens, amb un betum de penetració de B60/70, però que en condicions 

nacionals especials de la norma europea UNE-EN 12591 és B50/70. Per tant la seva 

simbologia final serà  AC16 S Surf B 50/70. 

Per dur a terme aquesta pavimentació, prèviament s’haurà d’excavar una profunditat 

total de 0,85 cm de terreny. 

2.2 Zona voreres andana 

Un cop realitzat la construcció del pas inferior, s’ha de reurbanitzar tota la superfície 

de les andanes que han quedat afectades per l’execució del procés constructiu, 

mitjançant una pavimentació de panots del mateix tipus de panot que hi ha 

actualment en les andanes de l’estació de ferrocarrils de Llançà.  

Per dur a terme la pavimentació, l’esplanada natural estarà exempta de tot tipus de 

matèria vegetal, s’haurà de tenir una cura especial amb la compactació i l’anivellació 

per tal que el terreny proporcioni la capacitat de suport requerida (4). 

Sobre l’esplanada se situarà una capa de base de formigó pobre (H-200) amb un gruix 

mínim de 10 cm per al pas de vianants (3). La col·locació de les rajoles es farà 

directament sobre aquest formigó mitjançant un morter amb el sistema de truc de 

maceta o bé a l’estesa. La part posterior de les rajoles s’impregnarà un morter de 

Fig. 2.4- Elecció del 

tipus de ferm. 
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ciment i aigua de 2-3 cm d’espessor per millorar-ne l’adherència (2) (Fig. 2.5). La 

disposició de les diferents rajoles haurà de preveure unes juntes amb un espai entre 

1,5 a 3mm que es reompliran amb arena 0/2 al cap de 24 hores, per evitar la formació 

d’aigua estancada en qualsevol punt de l’obra. S’evitarà el pas per l’obra els dies 

posteriors a la col·locació del paviment (mínim tres setmanes als vehicles auxiliars 

d’obra).  

 

 

 

 

 

 

El tipus de rajola que s’utilitzarà és un peça tradicional de panot de 9 pastilles de 

dimensions 20x20 cm, amb un gruix de 3 cm (Fig. 2.6). 

 

 

  

També es realitzaran vorades a algunes zones de les andanes, que han estat 

enderrocades durant el procés d’execució del pas. Aquestes vorades enderrocades es 

localitzen en els laterals de les andanes que connecten amb les vies ferroviàries. El 

tipus de vorada que s’utilitzarà és un T1 que té les dimensions i característiques 

següents (Fig.2.7): 

 

 

 

 

Fig. 2.5- Representació de les 4 capes que formen la pavimentació de les andanes. 

Fig. 2.6- Imatge panot 

de 9 pastilles. 

Fig. 2.7- Dimensions i característiques de la vorada tipus T1. 
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2.3 Zona voreres aparcament 

Per dur a terme algunes zones de vorera que formen la superfície del pàrquing, s’ha 

utilitzat el mateix tipus de rajola del que hi ha actualment en les voreres de l’estació de 

ferrocarrils, per donar continuïtat a les voreres ja existents. 

L’esplanada natural estarà exempta de tot tipus de matèria vegetal, s’haurà de tenir 

una cura especial amb la compactació i l’anivellació per tal que el terreny proporcioni 

la capacitat de suport requerida (4). Sobre l’esplanada se situarà una capa de base de 

formigó pobre (H-200) amb un gruix mínim de 10 cm per al pas de vianants (3). La 

col·locació de les rajoles es farà directament sobre aquest formigó mitjançant un 

morter amb el sistema de truc de maceta o bé a l’estesa. La part posterior de les 

rajoles s’impregnarà amb ciment i aigua per millorar-ne l’adherència (2) (Fig. 2.8).  

La disposició de les diferents rajoles haurà de preveure unes juntes amb un espai entre 

1,5 a 3mm que es reompliran amb arena 0/2 al cap de 24 hores, per evitar la formació 

d’aigua estancada en qualsevol punt de l’obra. S’evitarà el pas per l’obra els dies 

posteriors a la col·locació del paviment (mínim tres setmanes als vehicles auxiliars 

d’obra).  

 

 

 

 

 

  

Fig. 2.8- Representació de les 4 capes que formen la pavimentació de les voreres 
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El tipus de rajola que s’utilitzarà per les voreres és una rajola amb sèrie de relleu de 5 

ratlles blanc polit, de dimensions 30 x 30, de 3,2 cm de gruix (Fig. 2.9)  

 

 

 

 

Les característiques que ofereixen aquest tipus de rajola són: 

- Elevada resistència mecànica (ruptura, impacte i desgast) 

- Alta durabilitat 

- Baixa absorció d’aigua, resistent a les gelades 

- Superfície no lliscant 

- Facilitat de reposició 

- Possibilitat de disseny 

En la col·locació de qualsevol tipus de terratzo, és molt important la subbase en la qual 

es troba recolzada. Una correcta execució d'aquesta col·locació permetrà que els 

esforços i les deformacions que ha de suportar siguin menors.  

A continuació en els laterals de les voreres que entren en contacte amb el paviment 

del pàrquing, es posaran unes vorades del tipus T2 rectes de peces de formigó, que té 

les següents dimensions i característiques (Fig. 2.10): 

  

Fig. 2.9- Imatge rajola amb 

relleu de 5 ratlles blanc polit. 

Fig. 2.10- Dimensions i característiques de la vorada tipus T2. 
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Per acabar les voreres, entre vorades i el paviment del pàrquing es col·locaran unes 

rigoles per permetre el flux de l’aigua. El tipus de rigola que s’utilitzarà és una rigola de 

20x20 de color gris amb un gruix de 4 cm (Fig. 2.11).  

 

 

 

 

En la següent imatge es pot observar els diferents elements que formen el 

dimensionament de les escales que s’han esmentat anteriorment (Fig. 2.12): 

 

 

  

Fig. 2.11- Imatge 

rigola gris de 20x20. 

Fig. 2.12- Representació gràfica dels elements que formen el dimensionament 

de les voreres. 
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3. MOBILIARI URBÀ 

Per la urbanització de la zona a on s’ha dut a terme el pas inferior i part de la zona del 

pàrquing de sorres, s’han col·locat els següents tipus de mobiliari urbà: 

1) Bancs de formigó armat: es proposa un model de banc “banqueta Toledo” de 

l’empresa “Benito urban”. És un banc de formigó armat d’una sola peça, ideal 

per zones exteriors aïllades, molt robust i de molt fàcil instal·lació. Construït en 

formigó armat H-700. Molt resistent. S’ha utilitzat aquest tipus de banc, pel 

simple fet de donar continuïtat els ja existents, en l’estació de ferrocarrils 

(Fig.3.1). 

 

 

 

 

A continuació es mostren les dimensions del model de banc de formigó armat 

(Fig.3.2). 

 

 

 

 

  

Fig. 3.1- Banc de formigó armat. 

Fig. 3.2- Dimensions del “Banc Toledo”. 
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2) Papereres: es proposa un model de paperera “ Dara plus” de l’empresa “Benito 

urban”. Aquest tipus de paperera ha estat dissenyada per criteris estètics 

contemporanis per adaptar-se a qualsevol tipus d’entorn. La seva línia 

estilitzada la fa especialment útil en espais públics d’alta freqüència. Esta 

equipada d’un pràctic cendrer frontal (Fig. 3.3).  

Garanteixen una gran resistència a la utilització i a qualsevol tipus de 

meteorologia. El barret de planxa d’acer a guarda els residus de la pluja i la 

insolació. Té un porta davantera amb clau, que facilita el seu buidat. 

 

 

 

 

A continuació es mostren les dimensions del model de banc de formigó armat 

(Fig.3.4). 

 

 

 

  

Fig. 3.3-  Paperera d’acer model “Dara plus”. 

Fig. 3.4-  Dimensions model “Dara plus”. 
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3) Tanca perimetral: per dur a terme la separació entre el pàrquing i la andana 

s’ha proposat una tanca perimetral model “Cercanias”. És una tanca metàl·lica, 

molt resistent, ideal per a separació d’ambients exteriors en una estació de 

ferrocarrils.  

La tanca esta encastada en una cimentació de bloc de formigó que aporta una 

bona fixació. A continuació s’adjunta el tipus de tanca amb les seves 

dimensions (Fig.3.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Tanca accessos escales del pas inferior: la zona d’accessos de les escales en les 

andanes, en superfície, s’efectuarà una tanca perimetral al voltant de les 

escales. S’utilitzarà una tanca de ferro amb xapa de ferro perforada (Fig.3.6). 

  

Fig. 3.5-  Dimensions de la tanca model “ Cercanias”. 

Fig. 3.6-  Tipus de tanca de 

ferro perforada.  
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A continuació es mostren les dimensions del model de tanca que s’utilitzarà per evitar 

que els vianants puguin caure en el replà de les escales (Fig.3.7). 

 

  

Fig. 3.7-  Dimensions de la tanca de ferro perforada. 
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4. ENLLUMENAT 

La zona urbanitzada del pàrquing de sorres, no tenia cap tipus d’il·luminació per 

enllumenar aquella zona. Per tant, s’instal·laran 3 fanals repartits equitativament, 

seguint el model que hi ha actualment en l’estació de trens.  

El tipus de fanals que s’utilitzarà consisteixen amb un cos 

de “Columna de drac de 6 m” i un enllumenat “Duna 

horizon” (Fig. 4.1).  

Característiques: 

Descripció: columna fabricada en 2 peces. Base de 3 m i 

fust cilíndric de 3 m, altura total de la columna 6 m. Sortida 

de diàmetre 60 mm fixació (TOP INCLINADA) per 

lluminàries amb ròtula (DUNA HORIZON). 

Material: base i fust en acer S-235-JR galvanitzat en calent. 

Acabat en color plata antigrafiti. 

Fixació: pern ancorat M16x500 mm (IA01). 

 

 

  

Fig. 4.1-  Tipus de fanal que 

s’utilitzarà pel projecte. 
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A continuació s’adjunta una imatge de les dimensions del cos de “columna de drac de 

6 m”(Fig. 4.2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’enllumenat que s’utilitzarà per aquestes “columnes de drac de 6 m” són de tipus 

“Duna horizon”. Tenen un cos de injecció d’alumini de alta resistència i durabilitat, 

amb làmpada de vapor de sodi de alta pressió (Vsap) de 100 W (Fig. 4.3). 

 

 

  

Fig. 4.2-  Dimensions del tipus d’enllumenat “columna 

de drac 6m”. 

Fig. 4.3-  Enllumenat “Duna 

horizon” 
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A continuació s’adjunta una imatge de les dimensions d’aquest tipus d’enllumenat (Fig. 

4.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.4-  Dimensions de l’enllumenat “Duna horizon”. 
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1. INTRODUCCIÓ 

En el present Pla de Control de Qualitat es tracta de que els assaigs que es facin 

garanteixin que els materials i les unitats d’obra compleixin les condicions exigides pel 

que fa a la seva qualitat en el projecte de Millora i pas inferior de vianants en l’estació 

de ferrocarrils de Llançà. 

Amb aquesta finalitat es recomanen els assaigs i el control d’unes determinades 

activitats relacionades amb l’execució d’aquesta obra. 

Per realitzar el següent pressupost de Control de Qualitat s’ha utilitzat el programa 

TCQ 2000 (mòdul de Qualitat), el qual s’obté els assaigs a realitzar a partir del 

pressupost de l’obra, a base d’associar a cada partida els assaigs que convinguin.  

2. AIGÜES PER A FORMIGONS I MORTERS 

 CONTROL DE MATERIALS 

1) Criteris de control: Abans de inici de l’obra i si no es tenen antecedents de 

l’aigua que es vol utilitzar, es faran els següents assaigs: 

- Exponent d’hidrogen pH (UNE 7234) 

- Substàncies dissoltes (UNE 7130) 

- Sulfats, expressats en S04= (UNE 7131) 

- Ió clorur CI- (UNE 7178) 

- Hidrats de carbó (UNE 7132) 

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235) 

2) Especificacions 

- Exponent d’hidrogen pH ≥5 

- Substàncies dissoltes: ≤15 gr/l 

- Sulfats, expressats en S04=: ≤1 gr/l 

- Sulfats, expressats en S04= (Ciment SR): ≤5 gr/1 

- Ió clorur CI- : ≤ 6 gr/l 

- Hidrats de carbó : no hi hauran 
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- Substàncies orgàniques solubles en èter : ≤15 gr/l 

3) Actuacions en cas d’incompatibilitat: No s’acceptarà l’aigua assajada per a 

la fabricació del formigó. 

3. SORRES PER A FORMIGONS 

 CONTROL DE MATERIALS. 

4) Criteris de control:  

Abans de començar l’obra o si varia el subministrament, i cada 6 mesos 

durant l'execució de les obres o 5000 m3 com a màxim, es faran els 

següents assaigs de qualitat per a cada una de les sorres utilitzades: 

- Terrossos d'argila (UNE 7133) 

- Fins que passen pel garbell 0.080 UNE (UNE 7135) 

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE que sura en un líquid de pes 

específic 2 (UNE 7244) 

- Compostos de sofre (S03) resp. al granulat sec.(UNE 8312D) 

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 713 7) 

- Resistència a l’atac del sulfat magnèsic (UNE 7136) 

- Contingut de matèria orgànica (UNE 7082) 

- Equivalent de sorra (UNE 83 131 ) 

- Friabilitat de la sorra (UNE 83115) 

- Absorció d'aigua (UNE 83133) 

Cada setmana es farà una anàlisi granulomètrica.  

Cada dia es determinarà la humitat abans de començar la fabricació per 

ajustar l’aigua de cada dosificació. 

5) Especificacions: 

- Terrossos d'argila : ≤1.00 

- Fins que passen pel garbell 0.080 UNE: ≤6.00 

- Material retingut en el garbell 0.063 UNE que sura en un 
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- líquid de pes específic 2: ≤ 0.50 

- Compostos de sofre (S03) resp. al granulat sec: ≤0.40. 

- Reactivitat: no ha de presentar. 

- Resistència al sulfat magnèsic: pèrdua de pes : ≤15% 

No s'utilitzaran aquells àrids fins que presentin una proporció de matèria 

orgànica tal que, assajats d'acord amb el mètode indicat, produeixen un 

color més obscur que el de la substància patró. 

- Equivalent de sorra: ≥75. 

- Friabilitat de la sorra: ≤40 

- Absorció d’aigua: ≤ 5% 

- La corba granulomètrica no ha de diferir en més d’un 10% respecte de la 

utilitzada per a l’establiment de les dosificacions de formigó aprovades. 

6) Actuacions en cas d’incompliment:  

No s’acceptarà la utilització de la sorra assajada per a la fabricació del 

formigó si no es compleixen totes les especificacions de qualitat. 

Si la granulometria no s’ajusta a la utilitzada per a l’establiment de les 

dosificacions aprovades, s’ hauran de projectar i aprovar de noves. 

4. SORRES PER A MORTES 

 CONTROL DE MATERIALS. 

7) Criteris de control:  

Abans de començar l’obra o si varia el subministrament, i cada 6 mesos o 

5000 m3 com a màxim, durant l’execució de les obres, es faran els següents 

assaigs de qualitat per a cada una de les sorres utilitzades: 

- Terrossos d'argila (UNE 7133) 

- Fins que passen pel garbell 0.080 UNE (UNE 7135) 

- Material retingut per el garbell 0.063 UNE que sura en un líquid de pes 

específic 2 (UNE 7244) 
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- Compostos de sofre (S03) resp. al granulat sec.(UNE 83120) Reactivitat 

potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 7137) Resistència a l’atac del 

sulfat magnèsic (UNE 7136) 

- Contingut de matèria orgànica (UNE 7082) 

- Equivalent de sorra (UNE 83 131 ) 

- Absorció d'aigua (UNE 83133) 

Cada setmana es farà una anàlisi granulomètrica.  

Cada dia es determinarà la humitat abans de començar la fabricació per 

ajustar l’aigua de cada dosificació. 

8) Especificacions: 

- Terrossos d’argila : ≤1.00 

- Fins que passen pel garbell 0.080 UNE: ≤15.00 

- Material retingut en el garbell 0.063 UNE que sura en un líquid  

- de pes específic 2: ≤0.50 

- Compostos de sofre (S03) resp. al granulat sec : ≤0.40 

- Reactivitat: no ha de presentar. 

- Resistència al sulfat magnèsic: pèrdua de pes i 15%. 

- No s’utilitzaran aquests àrids fins que presentin una proporció de 

matèria orgànica tal que, assajats d’acord amb el mètode indicat, 

produeixin un color més obscur que el de 

- la substància patró. 

- Equivalent de sorra: ≥75 

- Absorció d'aigua: ≤5% 

- La corba granulomètrica no ha de diferir en més d'un 10 % respecte de 

la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions de formigó 

aprovades. 
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9) Actuacions en cas d’incompliment: No s’acceptarà la utilització de la sorra 

assajada per a la fabricació del formigó si no es compleixen totes les 

especificacions de qualitat. Si la granulometria no s’ajusta a la utilitzada per 

a l’establiment de les dosificacions aprovades, se’n hauran de projectar i 

aprovar de noves. 

5. SORRES PER A BARREGES BITUMINOSES EN CALENT 

 CONTROL DE MATERIALS. 

10) Criteris de control:  

Abans del inici de les obres o quan hi hagi canvi de procedència, i amb la 

freqüència màxima indicada durant la execució, es faran els següents 

assaigs: 

- Granulomètric (NLT-150) per cada 100 m3. (mínim 2 cops al dia) 

- Percentatge de cares de fractura de la fracció de grandària superior a 5 

mm. (NLT-358) cada 1000 m3. (mínim 1 per setmana) 

- Índex de llenques (NLT-354) cada 1000 m3.(mínim 1 cap par setmana) 

- Assaig adhesivitat (NLT-355174) cada 2000 m3. (mínim 1 cop al mes) 

11) Especificacions: 

- Índex de llenques: inferior a 35 

- Percentatge de cares de fractura: ≥75 % 

- Índex d’adhesivitat: > 4 

12) Actuacions en cas d’incompliment:  

No s’autoritzarà la utilització de les sorres assajades per a la fabricació de 

les barreges bituminoses en calent. 

6. GRAVES PER A FORMIGONS 

 CONTROL DE MATERIALS. 

13) Criteris de control: Abans de començar l’obra o si varia el subministrament, 

i cada 6 mesos o 5000 m3 com a màxim, durant l’execució de les obres, es 
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faran els següents assaigs de qualitat per a cadascun dels granulats 

utilitzats: 

- Terrossos d’argila (UNE 7133) 

- Partícules toves (UNE 7134) 

- Fins que passen pel garbell 0.080 UNE (UNE 7135) 

- Material retingut per el garbell 0.063 UNE que sura en un líquid de pes 

específic 2 (UNE 7244) 

- Compostos de sofre (S03) resp. al granulat sec (UNE 83120) 

- Reactivitat potència amb els àlcalis del ciment (UNE 7137) 

- Resistència a l’atac del sulfat magnèsic (UNE 7136) 

- Coeficient de forma (UNE 7238) 

- Resistència al desgast "Los Angeles" (UNE 83116) 

- Absorció d’aigua (UNE 83133) 

Cada 15 dies es farà una anàlisi granulomètrica. 

14) Especificacions: 

- Terrossos d’argila: ≤0.25 % 

- Partícules toves: ≤5.00 % 

- Fins que passen pel garbell 0.080 UNE: ≤1.00 % 

- Material retingut en el garbell 0.063 UNE que sura en un líquid de pes 

específic 2: ≤ 0.50 

- Compost de sofre (S03) resp. al granulat sec: ≤ 0.40 % 

- Reactivitat: no s'han de presentar. 

- Coeficient de forma: ≥ 15 % 

- Resistència al sulfat magnèsic: pèrdua de res ≤18 %. 

- Resistència al desgast "Los Angeles": ≤40 

- Absorció d'aigua: ≤5% 
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La corba granulomètrica no ha de diferir en més d'un 10 % respecte de la 

utilitzada per a l’establiment de les dosificacions de formigó aprovades. 

15) Actuacions en cas d’incompliment:  

No s’acceptarà la utilització del granulat assajat per a la fabricació del 

formigó si no es compleixen totes les especificacions de qualitat. Si la 

granulometria no s’ajusta a la utilitzada per a l’establiment de les 

dosificacions aprovades, s’ hauran de projectar i aprovar de noves. 

7. GRAVES PER A BARREGES BITUMINOSES EN CALENT 

 CONTROL DE MATERIALS 

16) Criteris de control:  

bans del inici de les obres o quan hi hagi un canvi de la procedència, i amb 

la freqüència màxima indicada durant l’execució, es faran els següents 

assaigs: 

- Granulomètric (NLT-150/72) per cada 100 m3. (mínim 2 cops al dia) 

- Percentatge de cares de fractura de la fracció de grandària superior a 

5mm. (NLT - 358) cada 1000 m3. (mínim 1 cap per setmana) 

- Índex de llesques (NLT-354/74) cada 1000 m3. (mínim 1 cap a la 

setmana) 

- Desgast de "Los Angeles" (NLT-149) cada 2000 m3. (mínim 1 cop al mes) 

- Assaig adhesivitat (NLT-355/74) cada 2000 m3. (mínim 1 cop al mes) 

- Coeficient de poliment accelerat (NLT-174) cada 10000 m3.(mínim 1 cop 

al mes) 

17) Especificacions: 
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Percentatge de cares de fractura: ≥75 % 

18) Actuacions en cas d’incompliment:  

No s’autoritzarà la utilització dels granulats assajats ver a la fabricació de les 

barreges bituminoses en calent. 

8. GRAVES PER A BARREGES BITUMINOSES EN CALENT (CAPA DE RODADURA) 

 CONTROL DE MATERIALS. 

19) Criteris de control:  

Abans del inici de les obres o quan hi hagi un canvi de la procedència, i amb 

la freqüència màxima indicada durant l’execució, es faran els següents 

assaigs: 

- Granulomètric (NLT-150) per cada 100 m3. 

- Percentatge de cares de fractura de la fracció de grandària superior a 5 

mm. (NLT-358) cada 1000 m3. 

- Índex de llesques (NLT-354) cada 1000 m3. 

- Desgast de "Los Angeles" (NLT-149) cada 2000 m3. 

- Assaig adhesivitat (NLT-355/74) cada 2000 m3. 

- Coeficient de poliment accelerat (NLT-174) cada 10000 m3. 

20) Especificacions: 

Desgast de "Los Angeles": < 25 en capes de trànsit. 
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Índex de llesques: estarà acollit al fus següent: 

 

 

 

 

Percentatge de cares de fractura: ≥75% 

Coeficient de poliment accelerat: ≥0.40 

21) Actuacions en cas d’incompliment:  

No s’autoritzarà la utilització dels granulats assajats per a la fabricació de 

barreges bituminoses en calent per a capes de trànsit. 

9. FILLER PER A BARREGES BITUMINOSES EN CALENT 

 CONTROL DE MATERIALS. 

22) Criteris de control:  

Abans de començar l’obra o quan hi hagi un canvi de la procedència, i amb 

el període temporal màxim indicat durant l’execució de l’obra, es faran els 

següents assaigs: 

- Anàlisi granulomètric (NLT -151) cada dia. 

- Densitat aparent en toluè (NLT-157) cada setmana. 

- Coeficient d’emulsibilitat (NLT-180) cada setmana. 

23) Especificacions: 

Granulometria: Estarà acollit al fus següent: 

 

 

 

Densitat aparent: 0.5 gr/cm3 < Da < 0.8 gr/cm3 

Coeficient d’emulsibilitat: < 0.6 
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24) Actuacions en cas d’incompliment:  

No s’autoritzarà el filler assajat per a la fabricació de barreges bituminoses 

en calent. 

10. CIMENTS PORTLAND CEM I 

 CONTROL DE MATERIALS 

25) Criteris de control:  

Mensualment es demanarà la presentació dels certificats de qualitat del 

fabricant del ciment. Abans de començar l’obra o si varia el 

subministrament, i cada 500 t, durant l’execució de les obres, es faran els 

següents assaigs de qualitat segons RC-03: 

Assaigs de identificació del subministrament: Ciments comuns (UNE-EN 

197-1:2000):  

- Resistències mecàniques ( a les edats de 7 i 28 dies per a classes 

resistents 32,5 N, i a 2 i 28 dies per a la resta) 

- Determinació de pèrdua per calcinació. 

- Determinació de components. 

Assaigs de control: Ciments comuns (UNE-EN 197-1:2000) 

- Estabilitat de volum 

- Temps de fraguat 

- Residu insoluble 

- Contingut de Sulfats. 

- Continguts de Clorurs 

26) Especificacions: 

El Contractista ha de fer entrega mensualment dels certificats de qualitat 

del fabricant del ciment. Les limitacions als diferents assaigs indicats, venen 

determinades en funció de la categoria del ciment. 
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Prescripcions en massa dels components dels ciments comuns relatius a les 

característiques mecàniques i físiques figuren a la següent taula, en funció 

de les seves classes de resistència: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les prescripcions que han de complir els ciments comuns 

relatius a les característiques químiques figuren en la següent taula: 
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27) Actuacions en cas d’incompliment: 

Si en els terminis establerts al començar l’obra no es fa l’entrega dels 

certificats de qualitat del fabricant, es faran una sèrie completa d’assaigs al 

ciment acopiat a l’obra, a càrrec del Contractista. 

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions de qualitat del ciment 

assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres tretes de 

l’acopi existent a obra. Si un qualsevol dels resultats no és satisfactori, es 

rebutjarà tot l’acopi i es faran tots es 

assaigs esmentats a les següents cinc partides que arribin a l’obra. 

11. CIMENTS PORTLAND AMB ADDICIONS CEM II 

 CONTROL DE MATERIALS 

28) Criteris de control:  

Mensualment es demanarà la presentació dels certificats de qualitat del 

fabricant del ciment. Abans de començar l’obra o si varia el 

subministrament, i cada 500 t, durant l’execució de les obres, es faran els 

següents assaigs de qualitat segons RC-03: 

Assaigs de identificació del subministrament: Ciments comuns (UNE-EN 

197-1:2000) 

- Resistències mecàniques ( a les edats de 7 i 28 dies per a classes 

resistents 32,5 N, i a 2 i 28 dies per a la resta) 

- Determinació de pèrdua per calcinació. 

- Determinació de components. 

Assaigs de control: Ciments comuns (UNE-EN 197-1:2000) 

- Estabilitat de volum 

- Temps de fraguat 

- Residu insoluble 

- Contingut de Sulfats. 
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- Continguts de Clorurs 

29) Especificacions: 

El Contractista ha de fer entrega mensualment dels certificats de qualitat 

del fabricant del ciment. 

Les limitacions als diferents assaigs indicats, venen determinades en funció 

de la categoria del ciment. 

Prescripcions en massa dels components dels ciments comuns relatius a les 

característiques mecàniques i físiques figuren a la següent taula, en funció 

de les seves classes de resistència. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les prescripcions que han de complir els ciments comuns relatius a les característiques 

químiques figuren en la següent taula:  
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30) Actuacions en cas d’incompliment: 

Si en els terminis establerts al començar l’obra no es fa l’entrega dels 

certificats de qualitat del fabricant, es faran una sèrie completa d’assaigs al 

ciment acopiat a l’obra, a càrrec del Contractista. 

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions de qualitat del ciment 

assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres extretes de 

l’acopi existent a obra. Si un qualsevol dels resultats no és satisfactori, es 

rebutjarà tot l’acopi i es faran tots es assaigs esmentats a les següents cinc 

partides que arribin a l’obra. 

12. CIMENTS PUZOLÀNICS CEM IV 

 CONTROL DE MATERIALS 

31) Criteris de control:  

Mensualment es demanarà la presentació dels certificats de qualitat del 

fabricant del ciment. Abans de començar l’obra o si varia el 
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subministrament, i cada 500 t, durant l’execució de les obres, es faran els 

següents assaigs de qualitat segons RC-03: 

Assaigs de identificació del subministrament: Ciments comuns (UNE-EN 

197-1:2000) 

- Resistències mecàniques ( a les edats de 7 i 28 dies per a classes 

resistents 32,5 N, i a 2 i 28 dies per a la resta) 

- Determinació de pèrdua per calcinació. 

- Determinació de components. 

Assaigs de control: Ciments comuns (UNE-EN 197-1:2000) 

- Estabilitat de volum 

- Temps de fraguat 

- Residu insoluble 

- Contingut de Sulfats. 

- Continguts de Clorurs 

32) Especificacions:  

El Contractista ha de fer entrega mensualment dels certificats de qualitat 

del fabricant del ciment. 

Les limitacions als diferents assaigs indicats, venen determinades en funció 

de la categoria del ciment. 

Prescripcions en massa dels components dels ciments comuns relatius a les 

característiques mecàniques i físiques figuren a la següent taula, en funció 

de les seves classes de resistència: 

 

 

 

 

 



ANNEX VIII- PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
________                                               Millora i pas inferior de vianants en l’estació de ferrocarrils de Llançà 

20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les prescripcions que han de complir els ciments comuns relatius a les característiques 

químiques figuren en la següent taula: 
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33) Actuacions en cas d’incompliment: 

Si en els terminis establerts al començar l’obra no es fa l’entrega dels 

certificats de qualitat del fabricant, es faran una sèrie completa d’assaigs al 

ciment acopiat a l’obra, a càrrec del Contractista. 

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions de qualitat del ciment 

assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres tretes de 

l’acopi existent a obra. 

Si un qualsevol dels resultats no és satisfactori, es rebutjarà tot l’acopi i es 

faran tots es assaigs esmentats a les següents cinc partides que arribin a 

l’obra. 

13. FORMIGÓ FABRICAT A CENTRAL FORMIGONERA 

 CONTROL DE MATERIALS. 

34) Criteris de control: El control de la qualitat del formigó comprendrà 

normalment el de la seva resistència, consistència i durabilitat, amb 

independència de la comprovació del tamany màxim de l’àrid, o d’altres 

característiques especificades en el Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars. 

Abans de la utilització de qualsevol dosificació es demanaran al 

Contractista, els certificats de qualitat dels materials components d’aquests 

formigons i el pla de control de qualitat dels materials, previst pel fabricant. 

Durant l’execució de les obres, es demanaran al Contractista, els resultats 

del control de materials realitzat pel fabricant del formigó.  

Abans de l’inici de les obres es demanaran els certificats que justifiquen les 

dosificacions proposades per a l’obtenció de les resistències requerides i es 

faran els assaigs característics, segons el que s’estableix en la instrucció 

EHE.  

La pressa de mostres del formigó es realitzarà segons la norma UNE 

83300:84. 
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35) Especificacions: 

Les especificacions que han de complir els materials components dels 

formigons, són les que s’han establert en els punts anteriors. 

El pla de control dels materials proposat pel fabricant del formigó, s’ha 

d’ajustar a allò que s’ha previst en els criteris de control dels materials 

components del formigó. 

En tots ets casos, el càlcul de les resistències estimades es realitzarà d’acord 

amb el que s’indica en els apartats corresponents de l’EHE.  

La resistència característica estimada en els assaigs característics, haurà de 

superar la de Projecte. 

La resistència característica estimada obtinguda per a cada lot controlat 

durant l’execució de les obres, també ha de superar la característica de 

Projecte. 

Les consistències determinades amb el conus d’Abrams, respecte de les 

teòriques no han de diferir en més de les toleràncies que s’indiquen en la 

taula següent: 
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36) Actuacions en cas d’incompliment: 

Si la resistència característica estimada en els assaigs previstos és inferior a 

la de Projecte, no s’ha d'acceptar la dosificació proposada.  

Si la resistència característica estimada en els assaigs característics és 

inferior a la de Projecte, no s’ha d’acceptar la dosificació proposada. 

Per a cada lot controlat durant l’execució de les obres, segons el resultat 

obtingut en el càlcul de la resistència característica estimada, les actuacions 

a realitzar seran les següents: 

Si queda per sobre del 90% de la de Projecte, s’acceptarà el lot. Si queda 

per sota del 90% de la de Projecte, s’extrauran vuit testimonis del lot 

controlat. Es calcularà la resistència característica estimada considerant-los 

com quatre sèries de dues provetes cada una i d’acord amb l'indicat en 

l’EHE. Si resulta superior al 90 % de la de Projecte, s’acceptarà el lot. Si 

resulta inferior al 90 s’encarregarà un càlcul estructural que determina el 

coeficient de seguretat del formigó corresponent. S’acceptarà el lot si 

aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el Projecte. 

Quan l’assentament en el con d'Abrams no s’ajusti a les toleràncies es 

rebutjarà el camió controlat. 

14. ADDITIUS QUÍMICS PER A FORMIGONS 

 CONTROL DE MATERIALS. 

37) Criteris de control: 

Abans de la utilització d’un additiu, es demanaran al fabricant els certificats 

de qualitat identificadors del producte segons UNE 83.200:84, així com els 

documents que garanteixin les característiques del mateix. 

El fabricant subministrarà l’additiu correctament etiquetat segons UNE 

83275:87. 

38) Especificacions: 



ANNEX VIII- PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
________                                               Millora i pas inferior de vianants en l’estació de ferrocarrils de Llançà 

24 
 

En els certificats esmentats, s’ha de demostrar, mitjançant anàlisis 

químiques, que l’additiu proposat no conté substàncies perjudicials al 

formigó o que afavoreixin la corrosió de les armadures, i que produeix els 

efectes garantits sense pertorbar excessivament les característiques del 

formigó. 

39) Actuacions en cas d’incompliment: 

No s’acceptarà l’additiu proposat per a la fabricació dels formigons. 

15. CENDRES VOLANTS PER A FORMIGONS 

 CONTROL DE MATERIALS. 

40) Criteris de control: 

Les cendres volants per a formigons no podran estar formades per 

elements perjudicials en quantitats tant importants que puguin afectar a la 

durabilitat del formigó o provocar fenòmens de corrosió de les armadures. 

A més hauran de complir les següents especificacions d’acord amb la UNE 

EN 450:95: 

- Anhídrid sulfúric (SO3), segons la UNE EN 196-2:96 

- Clorurs (Cl-), segons la UNE 80217:91 

- Òxid de calci lliure, segons la UNE EN 451-1:95 

- Pèrdua al foc segons la UNE EN 196-2:96 

- Finura, segons la UNE EN 451-2:95 quantitat retinguda per garbell 45 

μm 

- Índex d’activitat, segons la UNE EN 196-1:96 

als 28 dies  

als 90 dies 

- Expansió pel mètode de les agulles, segons UNE EN 196- 3:96. 

41) Especificacions: 

- Anhídrid sulfúric (SO3), segons la UNE EN 196-2:96 ≤3,0% 
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- Clorurs (Cl-), segons la UNE 80217:91 ≤ 0,10% 

- Òxid de calci lliure, segons la UNE EN 451-1:95 ≤1% 

- Pèrdua al foc segons la UNE EN 196-2:96 ≤ 5% 

- Finura, segons la UNE EN 451-2:95 

- quantitat retinguda per garbell 45 μm ≤40% 

- Índex d’activitat, segons la UNE EN 196-1:96 

als 28 dies > 75% 

als 90 dies > 85 % 

- Expansió pel mètode de les agulles, segons UNE EN 196-3:96. < 10 mm 

- Els assaigs es realitzaran un cop al mes. 

42) Actuacions en cas d’incompliment: 

En cas d’incompliment d’una de les especificacions, es repetiran els assaigs 

per duplicat, sobre dues mostres tretes de l’acopi existent a obra. Si un 

qualsevol dels resultats no és satisfactori, es rebutjarà tot l’acopi, i es faran 

tots els assaigs esmentats a les següents cinc partides que arribin a l’obra. 

16. BARRES D’ACER CORRUGAT 

 CONTROL DE MATERIALS. 

43) Criteris de control: 

Barres d’acer corrugat, als efectes de la instrucció EHE, son les que 

compleixen els requisits tècnics establerts a la UNE 36068:94, i entre 

aquestos: 

a) Presenten en el assaig d’adherència per flexió descrit a la UNE 36740:98, 

una tensió mitja d’adherència Tbm i una tensió de ruptura d’adherència 

Tbu que compleixen simultàniament les dos condicions següents: 

- Diàmetres inferiors a 8 mm: 

Tbm ≥6,88 

Tbu ≥11,22 
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- Diàmetres de 8 mm a 32 mm, ambdós inclosos: 

Tbm ≥7,84 – 0,12ø 

Tbu ≥12,74 – 0,19ø 

- Diàmetres superiors a 32 mm: 

Tbm ≥4,00 

Tbu ≥6,66 

on Tbm i Tbu s’expressen en N/mm2 i ø en mm. 

Les característiques d’adherència seran objecte de certificació específica 

per algun organisme dels autoritzats per la EHE. En el certificat es 

consignarà obligatòriament els límits admissibles de variació de les 

característiques geomètriques de les corrugues. A 

efectes de control serà suficient comprovar que l’acer posseeix el 

certificat específic d’adherència i realitzar una verificació geomètrica per 

comprovar que les corrugues de les barres estan dintre dels límits que 

figuren en el certificat. 

b) Les característiques mecàniques mínimes garantides pel fabricant, 

d’acord amb les prescripcions que figuren a la taula 31.2.a. de la EHE. 

c) Absència d’esquerdes després del assaig de doblegat-

desdoblegament; apartat 10.3 de la UNE 36068:94; sobre els mandrils 

que corresponguin segons la taula 31.2.b. 

d) Portar gravades les marques de identificació establertes en l’apartat 

12 de la UNE 36068:94, relatives al tipus d’acer, país d’origen, i marca 

del fabricant segons el codi indicat en el Informe Técnico UNE 36811:98. 

Donat que la EHE sols contempla acers soldables, el fabricant indicarà 

els procediments i condicions recomanats per realitzar, quan sigui 

necessari, les soldadures. 
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 CONTROL GEOMÈTRIC. 

44) Criteris de control: 

S’estableixen els següents nivells per a controlar la qualitat de l’acer: 

a) Control a nivell reduït. 

b) Control a nivell normal. 

En obres de formigó pretensat només es podrà fer servir el nivell de control 

normal, tant per a les armadures actives com per a les passives. 

Als efectes de control d l’acer, es denomina partida al material de la 

mateixa designació; encara que sigui de diferents diàmetres; subministrat 

d’una sola vegada. Lot es la subdivisió que es fa de la partida, o del material 

existent a l’obra o taller en un moment donat, y que es jutja a efectes de 

control de forma indivisible. 

No podran fer-se servir partides d’acer que no arribin acompanyades dels 

certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física, segons les 

indicacions de l’article 31 i 32 de la EHE. 
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El control plantejat s’ha de realitzar prèviament al formigonat, en aquells 

casos en que l’acer no estigui certificat, de manera que totes les partides 

que es col·loquin en obra hauran estat prèviament classificades. En el cas 

d’acers certificats, el control haurà de realitzar-se abans de la posta en 

servei de l’estructura. 

a) Control a nivell reduït: 

Aquest nivell de control, que només serà aplicable per armadures passives, 

es contempla en aquells casos en els que el consum d’acer de l’obra és molt 

reduït o quan existeixin dificultats per a realitzar els assaigs complerts sobre 

el material. 

En aquests casos, l’acer a fer servir estarà certificat (article 31 de EHE), i 

s’utilitzarà com resistència de càlcul el valor: 

 

 

El control consisteix en comprovar, sobre cada diàmetre: 

- Que la secció equivalent compleix amb l’especificat a l’article 31.1 de la 

EHE, realitzant-se dos comprovacions per cada partida de material 

subministrat a l’obra. 

- Que no es formen esquerdes o fissures en les zones de doblegat, 

mitjançant inspecció en obra. 

b) Control a nivell normal. 

Aquest nivell de control s’aplica a totes les armadures, tant actives com 

passives, amb la distinció de dos tipus, segons siguin productes certificats o 

no. 

En el cas de les armadures passives, tot l’acer de la mateixa designació que 

entregui un subministrador es classificarà, segons els seu diàmetre, es sèrie 

fina (diàmetres inferiors o iguals a 10 mm), sèrie mitja (diàmetres 12 a 25 

mm) y sèrie grossa (superior a 25 mm). 
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En el cas d’armadures actives, l’acer es classificarà segons aquest mateix 

criteri, aplicat al diàmetre nominal de les armadures. 

Productes certificats: 

Per als acers que estiguin certificats, els assaigs de control no constitueixen 

en aquest cas un control de recepció en sentit estricte, sinó un control 

extern complementari de la certificació, donada la gran responsabilitat 

estructural de l’acer. Els resultats de control de l’acer hauran de ser 

coneguts abans de l’entrada en us de la estructura. 

A efectes de control, les armadures es dividiran en lots, corresponents cada 

un a un mateix subministrador, designació i sèrie, i sent la seva quantitat 

màxima de 40 tones o fracció en els cas d’armadures passives, i 20 tones o 

fracció en el cas d’armadures actives. 

Per a la realització d’aquest tipus de control es procedirà de la següent 

manera: 

a) Es prendran dues provetes per cada lot, i sobre aquestes es farà: 

- Comprovar que la secció equivalent compleix amb l’especificat a l’article 

31.1 de la EHE per armadures passives o l’article 32 per armadures 

actives. 

- En el cas de barres i filferros corrugats, comprovació que les 

característiques geomètriques dels seus resalts estan compreses entre 

les límits admissibles establerts en el certificat específic d’adherència 

segons l’article 31.2 de la EHE. 

- Realitzar l’assaig de doblegat i desdoblegat indicat en els articles 31.2 i 

31.3 de la EHE per armadures passives, 32.3 per a filferros pretensats, o 

l’assaig de doblegat indicat al 32.4 per a barres de pretensat, segons el 

cas. 

b) Es determinarà, com a mínim en dos ocasions durant la realització de 

l’obra, el límit elàstic, càrrega de rotura i allargament, ( en rotura, per a les 

armadures passives, sota càrrega màxima, per a les actives) com mínim en 

una proveta de cada diàmetre i tipus d’acer utilitzat i subministrat segons 
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les UNE 7474-1:92 i UNE 7326:88 respectivament. En el cas particular de 

malles electrosoldades es realitzaran, com a mínim, dos assaigs per cada 

diàmetre principal fer servir en cada una de les dues ocasions; i aquests 

assaigs han d’incloure la resistència a l’arrencament del nus soldat segons 

UNE 36462:80. 

c) En el cas d’existir empalmes per soldadura en armadures passives, es 

comprovarà, d’acord amb l’especificat en l’article 90.4 de EHE. 

Productes no certificats. 

A efectes de control, les armadures es dividiran en lots, corresponents cada una 

a un mateix subministrador, designació i sèrie, i sent la seva quantitat màxima 

de 20 tones o fracció en el cas d’armadures passives, i 10 tones o fracció en el 

cas d’armadures actives. 

Es procedirà de la següent forma: 

a) Es prendran dos provetes per a cada lot, i sobre aquestes: 

- Comprovar que la secció equivalent compleix amb l’especificat a l’article 

31.1 de la EHE per armadures passives o l’article 32 per armadures actives. 

- En el cas de barres i filferros corrugats, comprovació que les 

característiques geomètriques dels seus resalts estan compreses entre les 

límits admissibles establerts en el certificat específic d’adherència segons 

l’article 31.2 de la EHE. 

- Realitzar l’assaig de doblegat i desdoblegat indicat en els articles 31.2 i 31.3 

de la EHE per armadures passives, 32.3 per a filferros pretensats, o l’assaig 

de doblegat indicat al 32.4 per a barres de pretensat, segons el cas. 

b) Es determinarà, com a mínim en dos ocasions durant la realització de l’obra, 

el límit elàstic, càrrega de rotura i allargament, ( en rotura, per a les armadures 

passives, sota càrrega màxima, per a les actives) com mínim en una proveta de 

cada diàmetre i tipus d’acer utilitzat i subministrat segons les UNE 7474-1:92 i 

UNE 7326:88 respectivament. En el cas particular de malles electrosoldades es 

realitzaran, com a mínim, dos assaigs per cada diàmetre principal fer servir en 
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cada una de les dues ocasions; i aquests assaigs han d’incloure la resistència a 

l’arrencament del nus soldat segons UNE 36462:80. 

c) En el cas d’existir empalmes per soldadura en armadures passives, es 

comprovarà, d’acord amb l’especificat en l’article 90.4 de EHE. 

En aquest cas els resultats del control de l’acer han de ser coneguts abans del 

formigonat de la part de l’obra corresponent. 

 CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REBUIG DE L’ACER: 

Segons els resultats obtinguts, la Direcció d’Obra s’ajustarà als següents criteris 

d’acceptació o rebuig que figuren a continuació. 

Altres criteris d’acceptació o rebuig , es casos particulars, es fixaran, en el seu cas, en el 

Plec de Prescripcions Tècniques particulars, o per la Direcció d’Obra. 

a) Control a nivell reduït: 

- Comprovació de la secció equivalent: Si les dos comprovacions que s’han dut a 

terme son satisfactòries, la partida quedarà acceptada. Si les dues resulten no 

satisfactòries, la partida serà rebutjada. Si es registra un sol resultat no satisfactori, 

es comprovaran quatre noves mostres corresponents a la partida que es controla. 

Si alguna d’aquestes noves quatre comprovacions resulta no satisfactòria, la 

partida es rebutjarà. Es cas contrari serà acceptada. 

- Formació d’esquerdes i fissures: l’aparició d’esquerdes o fissures en les zones de 

doblegat de qualsevol barra, obligarà a rebutjar tota la partida a la correspongui 

aquesta. 

b) Control a nivell normal: 

- Comprovació de la secció equivalent: S’efectuarà igual que en el cas de control a 

nivell reduït, acceptant-ne o rebutjant-ne, en aquests cas, el lot, que es el sotmès a 

control. 

- Característiques geomètriques dels resalts de les barres corrugades: El 

incompliment dels límits admissibles establerts en el certificat específic 

d’adherència serà condició suficient per a rebutjar el lot corresponent. 
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- Assaig de doblegat i desdoblegat: Si es produeix algun error, es sotmetran a assaig 

quatre noves provetes del lot corresponent. Qualsevol error registrat en aquests 

nous assaigs obligarà a rebutjar e lot corresponent. 

- Assaigs de tracció per a determinar el límit elàstic, la càrrega de rotura i el 

allargament en rotura: Mentre els resultats del assaigs siguin satisfactoris, 

s’acceptaran les barres de diàmetre corresponent, tipus d’acer i subministrador. Si 

es registra algun error, totes les armadures d’aquest mateix diàmetre existents a 

l’obra i les que posteriorment arribin, seran classificades en lots corresponents a 

les diferents partides subministrades, sense que cada lot excedeixi de les 20 tones 

per a les armadures passives i 10 tones per a les armadures actives. Cada lot serà 

controlat mitjançant assaigs sobre dues provetes. Si els resultats de tots dos assaigs 

es satisfactori, el lot serà acceptat. Si els resultats de tots dos assaigs fos no 

satisfactori, el lot serà rebutjat, i si només un dels dos resulta no satisfactori, 

s’efectuarà un nou assaig complet de totes les característiques mecàniques que 

han de comprovar-se sobre 16 provetes. El resultat es considerarà satisfactori si la 

mitja aritmètica dels dos resultats mes baixos obtinguts supera el valor garantit i 

tots els resultats superen el 95% d’aquests valor. Es cas contrari el lot serà rebutjat. 

- Assaigs de soldejat: En cas de registrar-se algun error en el control del soldejat en 

obra, s’interrompran les operacions de soldadura i es procedirà a una revisió 

complerta de tot el procés. 

c) Especificacions generals: 

- Les barres col·locades han de tenir els diàmetres i longituds indicades en el 

Projecte o en els documents corresponents de detall, i n’hi ha d’haver tantes com 

les previstes. 

- Les barres col·locades han de estar-ho de manera rectilínia. 

- Els punts de lligam entre les barres han de ser suficients per a assegurar la 

immobilitat de totes. 

- Hi han d’haver prou elements de subjecció per assegurar la rigidesa del conjunt de 

l’armadura de la unitat d’obra. 

- Totes les barres han d’estar netes de fang o qualsevol substància estranya. 
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- En cas d’incompliment d’aquestes especificacions generals, no s’autoritzarà el 

formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 

17. MORTERS DE CIMENT 

 CONTROL DE MATERIALS. 

45) Criteris de control: 

Abans de la utilització de qualsevol dosificació es demanaran al Contractista, els 

certificats de qualitat dels materials components d’aquests morters. 

Durant l’execució de l’obra, es prendrà una mostra setmanal del morter 

fabricat per comprovar la resistència, fabricant sis provetes prismàtiques de 

4x4x16 cm, que seran trencades a compressió, tres als 7 dies i les altes tres als 

28 dies, també es farà una comprovació de la plasticitat amb el con d’Abrams 

tal i com indica la Norma Bàsica MV-201. 

46) Especificacions 

Les especificacions que han de complir els materials components dels morters, 

són les que s’han establert en els apartats corresponents. 

La resistència a compressió obtinguda per a cada lot controlat durant l’execució 

de les obres, ha de superar la de Projecte. 

En tots els casos, el càlcul de les resistències a compressió es realitzarà d’acord 

amb el que s’indica en els apartats corresponents de MV-20l. La resistència a 

compressió dels diferents tipus de morters són les següents: 

 

 

 

 

 

La consistència obtinguda mitjançant l’assaig del conus d'Abrams serà de l7± 2cm. 
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47) Actuacions en cas d’incompliment: 

Per a cada lot controlat durant l’execució de les obres, segons el resultat 

obtingut en l’assaig de resistència a compressió, les actuacions a realitzar seran 

les següents: 

Si resulta superior al 90% de la de Projecte, s’acceptarà el lot. 

Si resulta inferior al 90% s’encarregarà un càlcul estructural que determina el 

coeficient de seguretat del element corresponent. 

S’acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90% del previst en el 

Projecte. 

18. BETUM PER A BARREGES BITUMINOSES EN CALENT 

 CONTROL DE MATERIALS. 

48) Criteris de control: 

Abans de començar l’obra o quan hi hagi canvi de procedència es faran els 

següents assaigs: 

Assaigs sobre el betum original: 

- Penetració (NLT-124) 

- Índex de penetració (NL T -181) 

- Punt de reblaniment A i B (NLT-125) 

- Punt de fragilitat Fraas (NLT-182) 

- Ductilitat a 25 °C (NLT-126) 

- Solubilitat en 1,1,1 tricloroetà (NLT -130) 

- Contingut d’aigua (en volum) (NLT-123) 

- Punt d’inflamació en vas obert. (NLT-127) 

- Densitat relativa a 25ºC. (NLT-122) 

- Penetració del residu després de la pèrdua per escalfament en % de la 

penetració original (NLT-124) 

Assaigs sobre el residu de la pel·lícula fina: 
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- Variació de massa (NLT-185) 

- Penetració del residu després de la pèrdua per escalfament en % de la 

penetració original (NLT-124) 

- Augment del punt de reblaniment (NLT -125) 

- Ductilitat a 25 °C (NLT-126) 

49) Especificacions: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

50) Actuacions en cas d’incompliment: No s’acceptarà el betum assajat per a la 

fabricació de barreges bituminoses en calent. 
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19. EXCAVACIONS EN RASA 

 CONTROL GEOMÈTRIC. 

51) Criteris de control: 

Presa de coordenades i cates a banda i banda del fons de l' excavació cada 

20 m lineals, com a màxim. 

Inspecció visual per a la localització de possibles punts baixos capaços 

d’emmagatzemar aigua. 

L’amplada de la plataforma, no ha de ser més petita que la prevista menys 

10 cm. 

A banda i banda, la diferencia màxima respecte de la posició teòrica del 

punt, en horitzontal, no ha de ser més gran de ± 10 cm. 

La cota observada de qualsevol punt ha de quedar, entre -3 cm i + 3 cm 

respecte de la teòrica. 

No ha d’haver-hi punts baixos que puguin emmagatzemar aigua. 

52) Actuacions en cas d’incompliment: 

En qualsevol cas, correcció a càrrec del Contractista. 

 CONTROL D’EXECUCIÓ. 

53) Criteris de control: 

En rases o pous on hi hagi previst algun tractament per a sosteniment 

provisional o definitiu, o mesures especials de seguretat, s’hauran de fer 

inspeccions al llarg de l’execució de l’excavació per analitzar els treballs 

realitzats en relació amb els projectats. 

En referència al control del reblert, es seguiran els criteris del capítol 

corresponent al material utilitzat. 

54) Especificacions: 

Les instal·lacions realitzades i les mesures presses han de coincidir amb les 

de Projecte o amb les dictades per la Direcció Facultativa a la vista del 

desenvolupament de l’excavació. 
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55) Actuacions en cas d’incompliment: 

Desautoritzar la continuació dels treballs fins la instal·lació dels sistemes 

adients de seguretat o sosteniment. 

20. TERRAPLENS AMB SÒLS SELECCIONATS 

 CONTROL DE MATERIALS. 

56) Criteris de control: 

Durant l’execució del terraplè es faran els següents assaigs: 

- 1 Granulomètric (NLT-104/72) cada 2000 m3 

- 1 Determinació dels límits d’Atterberg (NLT-105-106/72) cada 2000 m3 

- 1 Determinació Índex CBR Normal (NLT 111/78) cada 5000 m3 

- 1 Determinació de matèria orgànica (NLT-117/72) cada 5000 m3 

- 1 Assaig Proctor Modificat (NLT -108/76) cada 1000 m3 

Abans de començar l’execució del terraplè o quan hagi canvi de 

procedència dels materials, també es realitzaran els assaigs precedents. 

57) Especificacions: 

- Granulomètric: No hi haurà pedres de grandària superior a 8 cm. El 

contingut de fins que passen pel garbell 0.080 UNE serà inferior al 25 %. 

- Determinació dels límits d'Atterberg: LL < 30 i IP < 10 

- Índex CBR: ≥10 

- Contingut de matèria orgànica: no hi haurà. 

58) Actuacions en cas d’incompliment: 

No s’autoritzarà la utilització del material assajat per a l’execució de 

terraplens.  

 CONTROL GEOMÈTRIC. 

59) Criteris de control: 
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Presa de coordenades i cates cada 25 m lineals, com a màxim, en el talús 

del terraplè. Si el talús té més de 5 m., presa de coordenades i cates en el 

talús del terraplè en n plans entremitjos que divideixin l’alçada total en n+l 

parts iguals. 

- v = alçada del terraplè. (+ 5m.) 

- n = part entera de v/5 

60) Especificacions: 

- x/vl ≤t/20 quan t/20 ≥0.05 

- x/vl ≤0.10 en els altres casos 

x = desviament respecte la situació teòrica del punt en el talús 

vl = v/(n+1) n=0,1,2, ... 

vl = desnivell entre dos plans consecutius (m.) 

t(h/v) = inc1inació prevista del talús. 

61) Actuacions en cas d’incompliment: 

Correcció a càrrec del Contractista del talús executat. 

 CONTROL D’EXECUCIÓ 

62) Criteris de control: 

Es prendran 5 humitats (NLT-102/72) i densitats (NLT-109/72) "in situ", per 

cada 1250 m3 o fracció diària compactada com a màxim, exceptuant les 

bandes de vora de 2 d’amplada. Per a cada 100 m de banda de vora de 2 m 

d’amplada o fracció diària compactada es farà 1 humitat i densitat "in situ". 

També es realitzarà un assaig de placa de càrrega (NLT-357/86) per cada 

1500 m3 de material compactat. 

Quan siguin necessàries les repeticions, la intensitat d’assaigs per m3 es 

reduirà a la meitat. 

63) Especificacions: 

La densitat assolida no ha de ser inferior al 95% de la màxima que s’hagi 

obtingut en l’assaig Proctor Modificat, en el 90 % dels punts assajats. 
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En el cas que es produeixin repeticions, no s’ha d’admetre que hi hagi cap 

punt amb una densitat inferior al 95 % de la màxima en l’assaig Proctor 

Modificat. 

64) Actuacions en cas d’incompliment: 

Recompactació de la zona comprovada a càrrec del Contractista. Repetició 

dels assaigs per a la determinació de la densitat aconseguida. 

21. AIGUA EN LES EXCAVACIONS 

 CONTROL D’EXECUCIÓ. 

65) Criteris de control: 

Durant les inspeccions rutinàries de l’obra, es determinarà visualment la 

susceptibilitat davant l’aigua, dels materials que es trobin al llarg de 

l’excavació. 

66) Especificacions: 

Només en els casos que el contacte amb l’aigua pugui afectar negativament 

la capacitat portant del material que es troba al llarg de l’excavació, ha 

d’existir un sistema que garanteixi el desviament de les possibles aigües 

circulants per assegurar que no entraran en contacte amb els materials 

susceptibles. En funció de que quedi definitivament al descobert o només 

temporalment, les instal·lacions esmentades hauran de ser, 

respectivament, definitives o transitòries. 

67) Actuacions en cas d’incompliment: 

Desautoritzar la continuació dels treballs fins a la instal·lació dels sistemes 

adients de desviament d’aigua. 
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22. FORMIGÓ EN MASSA 

 CONTROL DE MATERIALS. 

68) Criteris de control: 

Abans de la utilització de qualsevol dosificació es demanarà al Contractista, 

els certificats de qualitat dels materials components d’aquests formigons i 

el pla de control de qualitat dels materials previst pel fabricant. 

Durant l’execució de les obres, es demanaran al Contractista, els resultats 

del control de materials realitzat pel fabricant del formigó. 

Abans de l’inici de les obres es demanaran els certificats que justifiquin les 

dosificacions proposades per a l’obtenció de les resistències requerides i es 

faran els assaigs característics, segons el que s’estableix en la instrucció 

EHE. 

Durant l’execució de l’obra, el centro de resistències i consistències, s’ha de 

realitzar de la següent manera: 

Per cada 100 m3 de formigó o fracció setmanal i mateixa dosificació, es 

faran 2 series (UNE 83301, 83303 i 83304) de 6 provetes par trencar-ne 3 a 

7 dies, i 3 a 28 dies. 

Per cadascuna de les sèries confeccionades, es rara una determinació de la 

consistència amb el con d'Abrams (UNE 83313). 

69) Especificacions: 

La dosificació proposada ha d’anar acompanyada dels corresponents 

certificats de control de qualitat que garanteixin que es pot aconseguir la 

resistència exigida en el Projecte. 

En tots els casos, el càlcul de les resistències estimades es realitzarà d’acord 

amb el que s’indica en els apartats corresponents de l’EHE. 

La resistència característica estimada en els assaigs característics, haurà de 

superar la de Projecte. 
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La resistència característica estimada obtinguda per a cada lot controlat 

durant l’execució de les obres, també ha de superar la característica de 

Projecte. 

Les consistències determinades amb el cons d’Abrams, respecte de les 

teòriques no han de diferir en més de les toleràncies que s’indiquen en la 

taula següent: 

 

 

 

70) Actuacions en cas d’incompliment: 

Si la resistència característica estimada en els assaigs previs és inferior a la 

de Projecte, no s’ha d’acceptar la dosificació proposada. 

Si la resistència característica estimada en els assaigs característics és 

inferior a la de Projecte, no s’ha d’acceptar la dosificació proposada. 

Per a cada lot controlat durant l’execució de les obres, segons el resultat 

obtingut en el càlcul de la resistència característica estimada, les actuacions 

a realitzar seran les següents: 

- Si queda per sobre del 90% de la de Projecte, s’acceptarà el lot. 

- Si queda per sota del 90% de la de Projecte, s’extrauran vuit testimonis 

del tot controlat. Es calcularà la resistència característica estimada 

considerant-los com quatre series de dues provetes cada una i d’acord 

amb l’indicat en l’EHE. Si resulta superior al 90% de la de Projecte, 

s’acceptarà el lot. Si resulta inferior al 90% s’encarregarà un càlcul 

d’estructura que determini el coeficient de seguretat del formigó 

corresponent. S’acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 

90% del previst en el Projecte. 

- Quan l’assentament en el cons d'Abrams no s’ajusti a les toleràncies 

especificades, es rebutjarà el camió controlat. 
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23. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

 CONTROL GEOMÈTRIC. 

71) Criteris de control: 

Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra abans del 

formigonat. 

Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, 

després del formigonat. 

Mesura de dimensions de totes les unitats estructures d’obra, entre els 

encofrats, abans de formigonar. 

72) Especificacions: 

La posició del centre i vèrtex dels fonaments, del centre dels pilars o de 

qualsevol punt principal d’una unitat d’obra, no ha de diferir de la teòrica 

en més de 2 cm. en qualsevol direcció. 

En els punts que hagin de rebre peces prefabricades, la limitació es redueix 

a 1 cm. 

Qualsevol dimensió real d’un element de formació ha de quedar entre el 

95% i el 105% de la dimensió projectada, sense que la diferència entre 

aquestes superi mai els 3 cm. En el cas de fonaments no s’ha de tenir en 

compte cap limitació pel que fa a l’increment de les dimensions 

projectades. 

73) Actuacions en cas d’incompliment: 

Quan s’observin irregularitats dimensionals o de replanteig abans de 

formigonar, s’hauran de corregir. 

En el cas dels punts que rebin peces prefabricades, s’hauran de fer les 

correccions oportunes. 

 CONTROL D’EXECUCIÓ. 

Nota: no es fa referència en aquest apartat al control d’execució del formigonat dels 

fonaments profunds. 
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74) Criteris de control: 

Inspecció abans, durant i després del formigonat de totes les unitats d’obra 

estructures amb observació dels següents punts, operacions i condicions: 

Encofrats, Clima, Abocat, Estesa, Compactació, Desencofrat, i Curat. 

75) Especificacions: 

Els encofrats han de ser resistents i estancs i han d’estar ben subjectes. Les 

superfícies han de ser llises i han d’estar netes, humides i impregnades de 

desencofrant. Si hi ha perill de gelades, no s’ha de formigonar. Quan hi hagi 

temperatures baixes, s’han de prendre mesures de protecció del formigó 

fresc durant dos dies, com a mínim. Quan hi hagi temperatures molt 

elevades i sequedat ambiental, el temps entre fabricació i col·locació s’ha 

de reduir el màxim possible; els equips de compactació han de ser més 

nombrosos; la curada i intensitat del curat s’han d’incrementar. 

El formigó s’ha de dipositar per petites quantitats que vagin cobrint la 

superfície que s’està formigonat, sense que es produeixin acumulacions de 

formigó. El formigó s’ha d’abocar des de petites alçades o amb 

canalitzacions o conduccions adients. 

Per estendre el formigó no se l’ha de fer córrer més d’un metre i mai amb 

rastrelles o llançant-lo amb pales. 

El gruix d’una tongada no ha de ser mai superior als 50 cm. La compactació 

s’ha de fer amb vibradors de 6.000 rpm. com a mínim. 

Si la col·locació del formigó és per capes, el vibrador sempre ha d’entrar en 

la capa anterior. 

El vibrador ha d’introduir-se i extreure lentament i amb velocitat constant. 

La distància entre dos punts on es submergeixi el vibrador, no ha de ser 

més gran de 50 cm. La curada de cada immersió ha d’estar entre el minut i 

el minut i mig. 

Els elements verticals no s’han de desencofrar abans de dos dies després 

del formigonat. Els elements resistents només es podran desencofrar quan 
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hi hagi constància de que el formigó ha assolit la resistència mínima 

necessària per a suportar les carregues actuants. 

Tots els elements formigonats s’han de curar mantenint la humitat amb 

recs d’aigua, embassaments, recobriments amb materials saturats o 

productes especials. 

76) Actuacions en cas d’incompliment: 

Abans del formigonat, correcció de les condicions dels elements que no 

s’ajustin a les especificacions, abans d’autoritzar el formigonat. 

Durant el formigonat, correcció de les operacions que no es realitzin 

d’acord amb les especificacions, abans d’autoritzar la continuació del 

formigonat. 

Si els terminis per al desencofrat no s’ajustés als especificats, o no es 

realitza un curat adient, i s’aprecien deficiències importants, s’extrauran 

dos testimonis per a comparar-ne la resistència amb la resistència 

característica estimada obtinguda del control dels materials del lot del qual 

forma part la unitat d’obra controlada. Si la resistència mitja dels dos 

testimonis esta per sobre el 90% de l’estimada, no es prendrà cap mesura 

especial. Si en canvi, queda per sota d’aquest valor, es considerarà la unitat 

d’obra com un nou lot de control de resistències i s’hi faran vuit testimonis i 

s’actuarà de la manera indicada en l’apartat de control de materials. 

24. PINTURES EN MARQUES VIALS 

 CONTROL DE MATERIALS. 

77) Criteris de control: 

PINTURES 

S’exigirà al fabricant la documentació relativa a certificats i d’altres 

documents probatoris que testimonien la qualitat del material, abans de la 

seva recepció. 

Abans de la utilització, es realitzaran els següents assaigs: 
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- Pes específic (MELC-12 i BS-3262) 

- Contingut d’aigua. 

- Consistència krebs. (MELC 12.74) 

- Estabilitat a la calor. (ASTM B-28587) 

- Resistència al sangrat.(MELC 12.84). 

- Flexibilitat. (MELC-1297) 

- Reflectància. (MELC 12.97) 

- Resistència al desgast. 

- Resistència a l’immersió. (UNE-48144). 

- Resistència a l’envelliment i l’acció de la llum. (MELC- 12.94). 

- Adherència. (UNE-48032). 

- Temps de secada.(MELC 12.71 

- Poder de cobriment. (FNTA 160.261) 

- Resistència a la humitat. (FMTA 160.261). 

MICROESFERES DE VIDRE 

- Granulometria.(MELC 12.32). 

- Resistència a l’aigua. (8S-32621410) 

- Índex de refracció. (MELC-1231). 

- Resistència als àcids i al Clorur Sòdic. (MELC-1239) 

- Determinació en pes de pintura i microesferes. 

78) Especificacions: 

PINTURES 

- La consistència a 25° +/- 0.2°C estarà compresa entre 80 i 100 uts. 

Krebs. 

- La pel·lícula de pintura tindrà un temps màxim de secada de 30 minuts. 
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- El pes específic es mantindrà dins un marge de tolerància del 3% (en 

mes o en menys) del pes específic indicat pel fabricant. 

- L’assaig d’estabilitat haurà de complir amb el prescrit als articles 

278.3.7.1 i 278.3.7.2. del PG-3. 

- La pel·lícula de pintura aplicada per el sistema aerogràfic, no 

experimentarà pel sangrat un canvi de color major que l’indicat en el 

número 6 en la Referència Fotogràfica Estàndard (ASTM D868-48). 

- La reflectància lluminosa aparent de la pintura c1asse B (blanca) 

mesurada sobre fans blanc no serà més petita que 80. 

- La flexibilitat serà tal que no es produeixi cap escletxa ni despagat de la 

pel·lícula sobre mandril de 12,5 mm., examinant la part doblegada a 

simple vista, i sense lupa d’augment. 

- La resistència a l’envelliment artificial quedarà demostrada si al cap de 

168 hores de tractament, d’acord amb la norma, no es produeixen 

escletxes, ampolles no hi ha canvis apreciables de color a la pel·lícula de 

pintura, vista la proveta sense cap lupa d’augment. 

- El canvi de coloració després de les 168 hores serà menor que la 

diferència existent en el paret de referència núm. 2 de l’escala Mansell 

de grisos (ASTM 2616-67). 

S’establiran, en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars unes 

puntuacions pels assajos i un coeficient de valoració.  

MICROESFERES DE VIDRE 

- La quantitat màxima tolerable de microesferes defectuoses serà del 20%. 

(MELC 2.30) 

- L’índex de refracció no serà més petit de 1,50. 

- La granulometria de las microesferes d’una mostra estarà compresa entre 

els límits següents: 
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Després de tres hores d’immersió en una solució IN de clorur càlcic a 212º 

C, les microesferes de vidre no presentaran alteració superficial apreciable. 

79) Actuacions en cas d’incompliment: 

Es rebutjarà la pintura quan no es compleixin les especificacions adequades. 

 CONTROL GEOMÈTRIC. 

80) Criteris de control: 

Es fixaran en l’eix de la marca o de la seva línia de referència, tants punts 

com s’estimin necessaris, separats entre sí per una distancia no superior a 

30 cm. 

Aquests punts seran replantejats amb aparells topogràfics. 

81) Actuacions en cas d'incompliment: 

Es tornarà a fer el replanteig. 

 CONTROL D’EXECUCIÓ. 

82) Criteris de control: 

La pintura reflectiva haurà aplicar-se amb un rendiment comprés entre 2,4 i 

2,7 m2 per litre d’aglomerant pigmentat i de 1,152 a 1,296 g d’esferes de 

vidre. 

La superfície on s’aplicarà la pintura estarà completament neta, i no podran 

executar-se marques vials en dies de vent fort o amb temperatures inferiors 

a 0° C. 

83) Actuacions en cas d'incompliment. 

Es farà un nou pintat de les zones on no s’hagi complert l’especificat. 

25. VORADES DE FORMIGÓ 

 CONTROL DE MATERIALS. 

84) Criteris de control.: 

Cada 500 m que es col·loquin a l’obra es faran els següents assaigs: 

Resistència a la compressió: sobre 4 provetes cúbiques, extretes de 4 peces 

de vorada diferents. (UNE 83302/303/304) Desgast per fregament: amb 



ANNEX VIII- PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
________                                               Millora i pas inferior de vianants en l’estació de ferrocarrils de Llançà 

48 
 

recorregut de 1.000 m., sobre 4 provetes extretes de 4 peces de vorada 

diferents. (UNE 7069) 

85) Especificacions: 

La resistència a la compressió de cap de les 4 provetes ha de ser inferior a 

350 Kp/cm2. 

El desgast per fregament de cap de les 4 provetes, ha de ser superior a 2,5 

mm. 

86) Actuacions en cas d’incompliment: 

Es repetirà l’assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 8 

provetes extretes de 8 peces diferents de vorada. 

Només s’acceptarà el lot quan els resultats obtinguts sobre les 8 provetes 

resultin satisfactoris. 

 CONTROL GEOMÈTRIC. 

87) Criteris de control: 

Determinació de les característiques geomètriques de 5 peces de vorada. 

(UNE 41008) 

88) Especificacions: 

Cap de les dimensions mesurades, ha de diferir de les dimensions 

assenyalades en les característiques general s en més de ±l cm. 

89) Actuacions en cas d'incompliment: 

Es repetirà l’assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 8 

peces diferents de vorada. 

Només s’acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 8 peces 

resultin satisfactoris. 
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26. TOT Ú ARTIFICIAL 

 CONTROL DE MATERIALS. 

90) Criteris de control: 

Es faran ets següents assaigs: Per cada 750 m3 de material o un cop cada 

dia si es fa servir menys material: 

- 1 Granulomètric (UNE -103101) 

- 3 Equivalents de sorra (UNE EN 933-8) 

Per cada 2000 m3 de material o un cop cada 2 dies si es fa servir menys 

material: 

- 1 Determinació dels Límits d’Atterberg (NLT-105-106/72) 

- 1 Assaig C.B.R. (NLT-111/78). 

Per cada 4000 m3 de material o un cop per setmana si es fa servir menys 

material: 

- 1 Desgast de "Los Angeles" (NLT-149/72) 

- 2 Percentatge d’elements amb 2 o més cares fracturades sobre la 

fracció retinguda en el garbell 5 UNE (NLT- 358174). 

Per cada 500 m3 de material: 

- 1 Assaig Proctor Modificat (UNE-103501) Abans del començament dels 

treballs, o en el cas d’un canvi de procedència, es faran tots els assaigs 

anteriors. 

91) Especificacions: 

- Equivalent de sorra > 35 per a tràfics tipus T0 i T1, i 30 per a la resta de 

tràfics. 

- Determinació del límits d’Atterberg: no plàstic. 

- Desgast de "los Angeles" < 30 per a tràfics T0 i T1 i inferior a 35 en la resta 

de casos. 
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- Percentatges d’elements amb 2 o més cares fracturades de la fracció 

retinguda pel garbell 5 UNE: haurà de tenir el 50% en pes d’elements que 

presentin 2 o mes cares de fractura. 

- Els materials estaran exempts de terrosos d’argila, matèria vegetal, 

margues i d’altres substàncies estranyes. El coeficient de neteja segons la 

norma UNE 172/86 no podrà ser inferior a 2. 

- Granulometria: La corba granulomètrica estarà dins d’un dels fusos 

següents. 

 

 

 

 

92) Actuacions en cas d’incompliment: 

No s’autoritzarà la utilització del material assajat per a la execució de capes 

de tot u. 

 CONTROL GEOMÈTRIC. 

93) Criteris de control: 

Presa de coordenades i coles cada 20 m a banda i banda i sobre l'eix de la 

plataforma. 

Determinació del gruix mínim a cadascun dels perfils controlats. 

Inspecció visual per a detectar possibles punts baixos capaços 

d’emmagatzemar aigua. 

94) Especificacions: 

L’amplada de la plataforma no ha de ser més petita que la prevista menys 5 

cm. A banda i banda, la diferencia màxima respecte de la posició teòrica del 

punt, en horitzontal, no ha de ser més gran de ±5 cm. 
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La cota observada de qualsevol punt ha de quedar, entre -2 cm. i +2 cm. 

respecte de la teòrica. 

El gruix mínim mesurat a qualsevol perfil ha de seu superior al 90% del 

previst en el Projecte. 

No han d’haver-hi punts baixos que puguin emmagatzemar aigua. 

95) Actuacions en cas d’incompliment: 

Correcció a càrrec del Contractista, abans de l’execució d’una nova capa. 

 CONTROL D’EXECUCIÓ. 

96) Criteris de control: 

Es prendran mostres per a realitzar 5 assaigs d’humitats (NLT-102/72) i 

densitats (NLT-109/72) "in situ" per cada 800 m3 de material o fracció diària 

compactada, com a màxim, exceptuant les bandes de vora de 2 m 

d’amplada; on per cada 100 m o fracció diària compactada de banda, es 

farà una humitat i densitat "in situ". 

Quan siguin necessàries les repeticions, la intensitat d’assaigs per m3 es 

reduirà a la meitat. 

Es realitzarà un assaig de placa de càrrega (NLT-357/86) per cada 1000 m3 

de material col·locat. 

97) Especificacions: 

La densitat assolida no ha de ser inferior al 100% de la màxima que s’hagi 

obtingut en l’assaig Proctor Modificat, en el 90% dels punts assajats. 

En el cas que es produeixin repeticions, no s’ha d’admetre que hi hagi cap 

punt amb una densitat inferior al 100% de la màxima en l’assaig Proctor 

Modificat. 

El valor del mòdul E2 de l’assaig de placa de càrrega no podrà ser inferior a: 

 

 

 

 



ANNEX VIII- PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
________                                               Millora i pas inferior de vianants en l’estació de ferrocarrils de Llançà 

52 
 

98) Actuacions en cas d’incompliment: 

Recompactació de la zona comprovada a càrrec del Contractista. Repetició 

d’assaigs per a la determinació de la densitat aconseguida. 

27. MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 

 CONTROL DE MATERIALS. 

99) Criteris de control: 

Proposta de fórmula de treball per part del Contractista, basada en un 

estudi Marshall. La fórmula ha d’indicar la granulometria de la barreja de 

granulats, el contingut de betum, la temperatura màxima de la barreja i la 

mínima de compactació. 

Sobre la mescla proposada, es farà un assaig d’immersió compressió (NLT-

162/84) cada 1000 t o 15 dies si es fa servir menys material. 

Cada 1000 t. de mescla o fracció diària es farà un assaig Marshall sobre una 

sèrie de tres provetes amb determinació de la densitat, l’estabilitat, 

deformació i índex de buits (NLT -159/73). 

També es faran 3 determinacions del contingut de lligant (NLT- 164/76) i 

granulometries del granulat restant (NLT-165/76). 

Es molt important la presència d’un tècnic auxiliar a la planta de fabricació 

de la mescla i d’inspecció visual constant. 

En particular caldrà verificar al menys un cap per setmana l’exactitud de les 

bàscules de dosificació i el correcte funcionament dels indicadors de 

temperatura dels àrids i del betum. 

100) Especificacions: 

En funció del tipus de barreja prevista en el Projecte, la granulometria 

proposada ha de quedar dintre del fus corresponent, entre els indicats en 

les següents taules: 
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En l’assaig d’immersió compressió sobre la barreja proposada, la pèrdua de 

resistència per efecte de l’aigua, no ha de superar el 25%. 

En la següent taula s’indiquen les toleràncies, respecte la fórmula de 

treball, tant de la granulometria com del contingut de betum de la barreja 

posada a l’obra: 

 

 

 

 

 

101) Actuacions en cas d’incompliment: 

No s’acceptarà la fabricació de la barreja bituminosa, si la fórmula de treball 

de aquesta, no compleix les especificacions de granulometria i contingut de 

betum i pèrdua de resistència en l’assaig d’immersió - compressió. 

Si s’obté un contingut de betum o una granulometria de la barreja 

col·locada a l’obra que no s’ajusti a les toleràncies especificades, s’aturarà 

l’obra fins a tenir tots els resultats de totes les mostres preses a l’obra. Si es 

demostra que la desviació ha estat esporàdica s’autoritzarà la continuació 

dels treballs. Si en canvi s’observa una desviació sistemàtica en els darrers 

dies de treball, no s’autoritzarà la continuació dels treballs fins que el 

subministrador demostri la seva capacitat per a la fabricació de la barreja 

aprovada.  

Si algun dels resultats obtinguts en l’assaig Marshall no és satisfactori, es 

seguirà el mateix procés descrit en l’apartat anterior, relatiu a 

granulometria i contingut de betum. 

 CONTROL GEOMÈTRIC. 

102) Criteris de control: 

Presa de coordenades i cates cada 20 m a banda i banda i sobre l’eix de la 

plataforma. 
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Determinació del gruix de la capa col·locada a partir dels testimonis extrets 

per al control de densitats "in situ". 

Inspecció visual per a detectar possibles punts baixos capaços 

d’emmagatzemar aigua. 

103) Especificacions: 

L’amplada de la plataforma no ha de ser més petita que la  prevista menys 5 

cm. A banda i banda, la diferencia màxima respecte de la posició teòrica del 

punt, en horitzontal, no ha de ser més gran de ±5 cm. 

La cota observada de qualsevol punt ha de quedar entre -1 cm. i +1 cm. 

respecte de la teòrica. 

El gruix mínim mesurat a qualsevol perfil ha de ser superior al 90% del 

previst en el Projecte. 

No han d’haver-hi punts baixos que puguin emmagatzemar aigua.  

104) Actuacions en cas d’incompliment: 

Si l’amplada o la posició dels laterals no són correctes, s’haurà d’afegir o 

retallar el que falti o sobri respectivament. 

Si es troba algun punt alt o baix, es determinarà tota la zona que hagi 

quedat alta o baixa respectivament al seu voltant i es substituirà. Quan 

s’observin zones capaces d’emmagatzemar aigua, es repicaran i 

substituiran. 

Quan s’extregui algun testimoni de gruix insuficient, se’n faran quatre més, 

repartits en la zona corresponent al lot controlat. Si els quatre gruixos 

observats superen el 90% del previst, s’acceptarà la zona. Si algun dels 

testimonis té un, gruix inferior al 90% i superior al 80% i la mitja dels gruixos 

de tots quatre supera el 90% del previst, s’acceptarà la zona. En qualsevol 

altre cas, es repicarà i substituirà la zona. 

 CONTROL D’EXECUCIÓ. 

105) Criteris de control: 
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En la planta de fabricació de l’aglomerat, presa de temperatures de la 

barreja, en el moment de la càrrega de tots els camions. 

En el moment anterior a la descàrrega del camió sobre l’estenedor, presa 

de temperatura de la barreja de tots els camions. 

Per cada 1.000 tn. s'extrauran 8 testimonis (NLT-167/63) de l’aglomerat 

refredat, per a determinar-ne la densitat assolida sobre 4 testimonis i la 

proporció de buits en els altres 4. 

106) Especificacions: 

La temperatura en el moment de la càrrega del camió, no ha de superar la 

màxima prevista en la fórmula de treball per a la fabricació de la barreja. 

La temperatura en el moment de la descàrrega del camió, no ha de ser 

inferior a la mínima prevista per a la compactació de la barreja. 

La densitat mitja dels 4 testimonis, no ha de ser inferior al 97% de la 

densitat obtinguda en l’assaig Marshall del dia corresponent.  

Cap de les provetes ha de tenir una densitat inferior al 96%. 

107) Actuacions en cas d’incompliment: 

No s’autoritzarà la càrrega sobre cap camió d’aglomerat, el qual surti de la 

planta, a una temperatura superior a l’especificada. 

No s’autoritzarà la posta en obra d’un aglomerat amb temperatura inferior 

que la mínima especificada per a la compactació. 

Si les densitats assolides no són satisfactòries, s’haurà de refer la zona 

corresponent, repicant la capa col·locada i substituint-la per una de nova. 

28. FORMIGÓ PER ASSENTAMENT DE VORADES, RIGOLES I VORERES 

 CONTROL DE MATERIALS 

108) Criteris de control: 

- El Contractista proposarà una dosificació per a la seva aprovació. 

- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància de que es 

fabrica el formigó amb la dosificació aprovada. 
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- Un assaig de consistència per camió si no es tiren més de quatre 

camions per dia. Si la producció és més gran, quatre assaigs de 

consistència per dia. (UNE 83313-90) 

109) Especificacions: 

- La dosificació proposada haurà d’anar acompanyada dels corresponents 

certificats de control de qualitat que garanteixin que es pot aconseguir 

la resistència requerida 

- en el Projecte. 

- La dosificació de planta haurà de coincidir amb la aprovada. 

- En funció de la consistència de Projecte, els marges de tolerància seran: 

0 per a una consistència seca (0-2) 

±1 per a una consistència plàstica (3-5) 

±1 per a una consistència tova (6-9) 

±2 per a una consistència fluida (10-15) 

110) Actuacions en cas d’incompliment: 

- Si la dosificació proposada no garanteix la resistència demanada, no 

s’autoritzarà la seva utilització. 

- Si la dosificació utilitzada no garanteix la resistència demanada: 

campanya de testimonis sobre tot el formigó posat a l’obra des de 

l’última inspecció a planta, a raó de quatre testimonis per cada 30 m3 ó 

fracció. 

- Si la consistència no esta dins els marges tolerables, rebuig del camió 

controlat, sense que l’assaig fet comptabilitzi pel total diari. 
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29. RECS D’IMPRIMACIÓ I D’ADHERÈNCIA 

 CONTROL DE MATERIALS. 

111) Criteris de control: 

1.1. Lligant hidrocarbonat. 

De cada partida arribada a obra s'exigirà el certificat d’anàlisi corresponent, 

i es prendran mostres significatives, cada 30 t, per fer els assajos 

d’identificació següents: 

a) Emulsions: 

- 1 assaig de viscositat Saybolt.. (NLT-138/72). 

- 1 assaig de det. càrrega de les partícules. (NLT-194/84). 

- 1 assaig de penet. residu (NLT-124). 

- 1 assaig de residu de betum asfàltic. (NLT-139/84) 

b) Betum fluidificat. 

- 1 assaig de viscositat Saybolt-Furol. (NLT-133/72). 

- 1 assaig de destil·lació.(NLT-134./72). 

- 1 assaig penet. residu.(NLT-124/72). 

- 1 assaig dotació.(PPTP) 

1.2. Àrid de cobertura (si es fa servir). 

La totalitat haurà de passar pel garbell 4 mm de la UNE-EN 933-2, i no ha de 

contenir més d’un 15% de partícules inferiors al garbell 0,063 mm de la 

UNE-EN 933-2, segons la UNE-EN 933-1. 

L’àrid haurà d’estar exempt de pols, brutícia, terrosos d’argila, matèria 

vegetal, margues o d’altres substàncies estranyes. 

L’equivalent de sorra de l’àrid, segons la UNE-EN 933-8, haurà de ser 

superior a 40. 

El material no haurà de ser plàstic segons la UNE 103104. 
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La dotació de lligant quedarà definida per la quantitat que sigui capaç 

d’absorbir la capa que s’imprimeixi en un període de 24 hores. 

Aquesta dotació no serà inferior en cap cas a 500 g/m2 de lligant residual. 

La dotació de l’àrid de cobertura serà la mínima necessària per l’absorció 

d’un excés de lligant, o per garantir la protecció de la imprimació sota 

l’acció de l’eventual circulació durant l’obra sobre aquesta capa. Aquesta 

dotació, en cap cas, serà superior a 6 l/ m2, ni inferior a 4 l/ m2. 

En qualsevol cas, el Director de les Obres fixarà les dotacions, a la vista de 

les proves realitzades a l’obra. 

En els recs d’adherència la dotació de la emulsió bituminosa a fer servir no 

serà inferior en cap cas a 250 g/m2 quan la capa superior sigui una mescla 

bituminosa discontinua en calent, o una capa de rodadura drenant, o una 

capa de mescla bituminosa en calent, tipus D o S utilitzada com a 

rehabilitació d’una carretera en servei. 

112) Especificacions: 

Es considerarà com a lot, que s’acceptarà o rebutjarà en bloc, al de menor 

dimensió entre els resultants d’aplicar els tres criteris següents: 

- 500 m de calçada. 

- 3500 m2 de calçada. 

- La superfície imprimada diàriament. 

La dotació de lligant hidrocarbonat en el recs d’imprimació, així com la 

dotació de emulsió bituminosa en els recs d’adherència, i eventualment, 

l’àrid, es comprovaran mitjançant el pesatge de safates metàl·liques o fulles 

de paper, o de qualsevol altre material similar, col·locades sobre la 

superfície durant l’aplicació del lligant, emulsió, o la extensió de l’àrid, en 

no menys de 5 punts. En cada una de les safates, xapes, o fulles, es 

determinarà la dotació de lligant residual, segons la UNE-EN 12697-3. 
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L’àrid a emprar en els recs d'imprimació serà arena natural, procedent de 

matxucada o barreja d’ambdós materials, sense pols, argila, o d’altres 

materials estranys. 

En el moment de la seva extensió l’àrid no portarà més d’un 2% d’aigua 

(fins al 4% si s’empren emulsions bituminoses). 

La totalitat de l’àrid passarà pel sedàs 4 mm de la UNE-EN 933-2. 

L’equivalent de sorra de l’àrid serà superior a 40. La dotació de lligant en els 

recs d’imprimació quedarà definit per la quantitat que la capa que 

s’imprimeixi sigui capaç d’absorbir en 24 hores, essent compresa entre 0,6 i 

1,0 de lligant residual en kg/m2. 

En el recs d’adherència la dosificació del lligant estarà compresa entre 250 i 

300 g/m2 de lligant residual. 

113) Actuacions en cas d’incompliment: 

Es rebutjarà el lot assajat. 

 CONTROL GEOMÈTRIC. 

Comprovar, cada 50 m., que el rec te l’amplada prevista o que esta dins les toleràncies 

admeses en el PPTP. 

 CONTROL D’EXECUCIÓ. 

114) Criteris de control: 

Cal vigilar la temperatura ambient i la d'aplicació del lligant; així com la 

pressió de la bomba d’impulsió del lligant i la velocitat de l’equip de reg. 

Es imprescindible la inspecció visual durant l’execució. 

115) Especificacions: 

La temperatura d’aplicació del lligant serà tal que la seva viscositat estigui 

compresa entre 20 i 100 SF (segons Saybolt- Furol), segons la NLT-138, en el 

cas de que es faci servir un betum fluidificat per a recs d’imprimació, o 

entre 5 i 20 sSF en el cas de que es faci servir una emulsió bituminosa. 
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Els recs d’adherència o imprimació s’aplicaran amb temperatures a l’ombra, 

de mes de 10° C ( 5° C si la temperatura té tendència a augmentar). 

Es prohibirà tot tipus de circulació sobre el rec d’imprimació, mentre no 

s’hagi absorbit tot el lligant o, si s’hagués estès l’àrid de cobertura. En tot 

cas, la velocitat dels vehicles no haurà de sobrepassar els 40 km/h. 

116) Actuacions en cas d’incompliment: 

Es prohibirà l’aplicació del material. 

30. BARANES GALVANITZADES DE PROTECCIÓ EN ESTRUCTURES 

 CONTROL DE MATERIALS. 

117) Criteris de control: 

S 'inspeccionarà visualment la superfície de la barana, i es comprovarà que 

el seu aspecte es correcte per a la seva utilització, segons les 

especificacions. 

Es faran 10 determinacions del gruix de galvanitzat per cada 100 m que es 

vagin a col·locar. Aquesta longitud de barana, es considerarà un lot de 

control. 

Es demanaran certificats on s’assenyali el procés de fixació del galvanitzat i 

la quantitat nominal de massa de zinc dipositada per decímetre quadrat 

(dm2). 

118) Especificacions: 

La superfície de la barana no haurà de mostrar irregularitats com 

esquerdes, grans, o taques d’acumulació o manca de material dipositat. 

El gruix de galvanitzat no haurà de ser inferior a 80 micres en cap punt i la 

mitja de les 10 mesures realitzades haurà de ser superior a 85 micres. 

En els certificats haurà de figurar la designació "galvanitzat en calent" i la 

quantitat nominal de zinc dipositada per dm2 , aquesta no haurà de ser 

inferior a 6 g/dm2. 

119) Actuacions en cas d’incompliment: 
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Es rebutjarà el lot assajat. 

 CONTROL GEOMÈTRIC. 

120) Criteris de control: 

Per cada 100 m o fracció de barana que s’hagi de col·locar a l’obra, es 

realitzaran les següents determinacions sobre una mostra de 4 elements: 

- Elements horitzontals i verticals: 

5 mesures de la longitud (1 element) 

5 mesures del gruix (1 element) 

- Plaques o platines d’ancoratge: 

5 mesures de longitud i amplada (1 element) 

5 mesures del gruix (1 element) 

Presa de coordenades i cotes, una vegada replantejada la barana a l’obra, 

d’un 10% dels punts on es situaran els elements d’ancoratge. 

121) Especificacions: 

De les determinacions realitzades sobre cada element de la barana, només 

se’n considerarà la més desfavorable. 

- Elements horitzontals i verticals: 

- Toleràncies de longitud: ±1,0 m respecte la longitud nominal. 

- Toleràncies del gruix: 0,2 mm del gruix nominal. 

- Plaques o platines d’ancoratge: 

- Forma quadrada o rectangular amb dimensions mínimes 50 mm 

majors que els perfils que hagi de rebre. 

- Gruix mínim ≥5 mm. 

- Longitud del pern d’ancoratge ≥100 mm. 

- Espessor del pern d’ancoratge ≥5 mm. 

- La diferència màxima respecte de la posició teòrica del punt, no ha 

de ser mes gran de ±10 mm. 
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122) Actuacions en cas d’incompliment: 

En el cas de que el resultat d’una mesura no sigui satisfactòria, es repetirà la 

determinació sobre dos altres elements, acceptant-ne el lot amb l’excepció 

de l’element defectuós assajat quan ambdós resultats siguin correctes. 

Col·locació dels senyals en el lloc correcte abans d’autoritzar el formigonat. 

 CONTROL D’EXECUCIÓ. 

123) Criteris de control: 

Inspecció abans del formigonat de totes les longituds d’empotrament de les 

unitats d’ancoratge. 

Control de les soldadures en els punts d’unió dels elements verticals amb 

les platines d’ancoratge. 

124) Especificacions: 

Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant 

tot el procés d’instal·lació; així mateix, han de mantenir l’aplomat dels 

elements verticals fins que quedi fixada definitivament el suport. 

Els cordons de soldadura, seran continus i sense presència de porus o 

esquerdes. 

No es permetran variacions d’aplomat o anivellació superiors als 5 mm. 

125) Actuacions en cas d’incompliment: 

No s’autoritzarà el formigonat fins que no s’hagin realitzat les oportunes 

correccions. 

En cas de soldadura defectuosa, es repicarà i s’haurà de realitzar de nou. 

Si existeixen variacions d'aplomat o anivellació, correcció a càrrec del 

contractista. 
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31. LLIT DE FORMIGÓ PER A L’ASSENTAMENT DE CANONADES 

 CONTROL DE MATERIALS. 

126) Criteris de control: 

El Contractista ha de proposar una dosificació per a la seva aprovació. 

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància de que es 

fabrica el formigó amb la dosificació correcta. 

Un assaig de consistència al camió si no es tiren més de quatre camions per 

dia. Si la producció és més gran, quatre assaigs de consistència al dia. (UNE 

83313-90). 

127) Especificacions: 

La dosificació proposada ha d’anar acompanyada dels corresponents 

certificats de control de qualitat que garanteixin que es pot aconseguir la 

resistència exigida en el Projecte. 

La dosificació utilitzada que s’observi en la inspecció de planta ha de 

coincidir amb la aprovada. 

En funció de la consistència de Projecte, els marges de tolerància són: 

0 per a una consistència seca (0-2) 

±1 per a una consistència plàstica (3-5) 

±1 per a una consistència tova (6-9) 

±2 per a una consistència fluida (10-15) 

128) Actuacions en cas d’incompliment: 

Si la dosificació proposada no garanteix la resistència demanada, no 

s’autoritzarà la seva utilització. 

Si la dosificació utilitzada no garanteix la resistència demanada, campanya 

de testimonis sobre tot el formigó posat a l’obra des de l’última inspecció a 

la planta, a raó de quatre testimonis per cada 30 m3 o fracció. 

Si la consistència no esta dins els marges tolerables, rebuig del camió 

controlat, sense que l’assaig fet comptabilitzi pel total diari. 



ANNEX VIII- PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
________                                               Millora i pas inferior de vianants en l’estació de ferrocarrils de Llançà 

65 
 

 CONTROL GEOMÈTRIC. 

129) Criteris de control: 

- Una observació de la cota cada 10 m lineals en l’eix de la conducció. 

- Una observació del gruix cada 10m lineals. 

- Inspecció visual per a la possible localització de punts baixos. 

130) Especificacions: 

- Limitació de la cota: 

 

d = diferència entre la cota observada i la de Projecte (m) 

p = pendent de Projecte en % 

El gruix no ha de ser inferior al 90% del previst en cap punt. No han d’haver-

hi punts, baixos que puguin emmagatzemar aigua. 

131) Actuacions en cas d’incompliment: 

En qualsevol cas correcció a càrrec del Contractista. 

32. FORMIGÓ PER A LA PROTECCIÓ DE CANONADES 

 CONTROL DE MATERIALS 

132) Criteris de control: 

El Contractista ha de proposar una dosificació per a la seva aprovació. 

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància de que es 

fabrica el formigó amb la dosificació correcta. 

Un assaig de consistència al camió si no es tiren més de quatre camions par 

dia, si la producció és més gran, quatre assaigs de consistència al dia. (UNE 

83313-90) 

La dosificació proposada ha d’anar acompanyada dels corresponents 

certificats de control de qualitat que garanteixin que es pot aconseguir la 

resistència exigida en el Projecte. 

La dosificació de planta ha de coincidir amb la aprovada. 
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En funció de la consistència de Projecte, els marges de tolerància són: 

0 per a una consistència seca (0-2) 

±1 per a una consistència plàstica (3-5) 

±1 per a una consistència tova (6-9) 

±2 per a una consistència fluida (10-15) 

133) Actuacions en cas d’incompliment: 

Si la dosificació proposada no garanteix la resistència demanada, no 

s’autoritzarà la seva utilització. Si la dosificació utilitzada no garanteix la 

resistència demanada, campanya de testimonis sobre tot el formigó posat a 

l’obra des de l’última inspecció a planta, a raó de quatre testimonis per 

cada 30 m3 ó fracció. 

Si la consistència no està dins els marges tolerables, rebuig del camió 

controlat, sense que l’assaig fet comptabilitzi pel total diari. 

 CONTROL GEOMÈTRIC. 

134) Criteris de control: 

Mesura de la cota cada 20 m a la coronació del replè de formigó. 

135) Actuacions en cas d’incompliment: 

Correcció a càrrec del Contractista. 

33. POUS I PERICONS 

 CONTROL GEOMÈTRIC. 

136) Criteris de control: 

Presa de coordenades del senyal topogràfic col·locat pel Contractista per al 

replanteig de l’obra, abans del inici de l’excavació. 

137) Especificacions: 

±5 cm respecte les coordenades teòriques. 

138) Actuacions en cas d’incompliment: 

Col·locació dels senyals en el lloc correcte abans de començar l’excavació. 
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 CONTROL D’EXECUCIÓ. 

No es preveu un control específic per aquests tipus d’obra. En el control d’execució de 

les canonades (prova d’estanqueïtat) queda inclòs el control de pous i pericons del 

tram assajat. 
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Amidaments 



Pla de control de qualitat

AMIDAMENTS Data: 18/05/13 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT
Capítol 01  BETUM PER A BARREGES BITUMINOSES EN CALENT
Titol 3 01  CONTROL DE MATERIALS

1 J0553102 u Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 J055A209 u Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 181

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 J0559108 u Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 126

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 J055D10D u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 12593

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 J0552201 u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 123

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 J0554103 u Determinació de la variació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1427

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT
Capítol 02  REBLERT LOCALITZAT
Titol 3 01  CONTROL DE MATERIALS

1 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103104, UNE 103103

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103502

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103204

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

Euro
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AMIDAMENTS Data: 18/05/13 Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 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

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT
Capítol 02  REBLERT LOCALITZAT
Titol 3 02  CONTROL D'EXECUCIÓ

1 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma
ASTM D 3017 e1 , per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT
Capítol 03  REBLERT A CEL OBERT
Titol 3 01  CONTROL DE MATERIALS

1 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103104, UNE 103103

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103502

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103204

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT
Capítol 03  REBLERT A CEL OBERT
Titol 3 02  CONTROL D'EXECUCIÓ

1 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma
ASTM D 3017 e1 , per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

Euro



Pla de control de qualitat

AMIDAMENTS Data: 18/05/13 Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

2 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT
Capítol 04  TERRAPLENS AMB SÒLS SELECCIONATS
Titol 3 01  CONTROL DE MATERIALS

1 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103104, UNE 103103

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103502

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103204

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT
Capítol 04  TERRAPLENS AMB SÒLS SELECCIONATS
Titol 3 02  CONTROL D'EXECUCIÓ

1 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma
ASTM D 3017 e1 , per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 J03DY10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT
Capítol 05  CORONACIÓ DE TERRAPLENS /ESPLANADES
Titol 3 01  CONTROL DE MATERIALS

1 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501
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AMIDAMENTS Data: 18/05/13 Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103104, UNE 103103

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103502

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103204

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT
Capítol 05  CORONACIÓ DE TERRAPLENS /ESPLANADES
Titol 3 02  CONTROL D'EXECUCIÓ

1 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma
ASTM D 3017 e1 , per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 J03DY10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT
Capítol 06  CORONACIÓ DE TERRAPLENS/ESPLANADES (EN DESMUNT)
Titol 3 01  CONTROL DE MATERIALS

1 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103502

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103104, UNE 103103

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103204
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AMIDAMENTS Data: 18/05/13 Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT
Capítol 06  CORONACIÓ DE TERRAPLENS/ESPLANADES (EN DESMUNT)
Titol 3 02  CONTROL D'EXECUCIÓ

1 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma
ASTM D 3017 e1 , per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 J03DY10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT
Capítol 07  MATERIALS FILTRANT
Titol 3 01  CONTROL DE MATERIALS

1 J0304L03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 933-1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT
Capítol 08  FORMIGÓ DE NETEJA
Titol 3 01  CONTROL DE MATERIALS

1 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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT
Capítol 09  PERFILS BUITS QUADRATS
Titol 3 01  CONTROL DE MATERIALS

1 J0B1TQ06 u Assaig d'aixafament de perfils buits d'acer segons la norma UNE-EN ISO 8492

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT
Capítol 09  PERFILS BUITS QUADRATS

Euro
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Titol 3 02  CONTROL GEOMÈTRIC

1 J0B11P0N u Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer segons la norma DB-SE-A

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT
Capítol 10  JUNTES D'ESTANQUEITAT EN OBRES DE FORMIGÓ
Titol 3 01  CONTROL DE MATERIALS

1 J7J11101 u Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanquitat, segons la norma UNE 53628

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 J7J12101 u Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanquitat, segons la norma UNE 53628

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 J7J13101 u Determinació del retorn elàstic a diferents temperatures d'una mostra de junt d'estanquitat, segons la norma
UNE 53628

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 J7J14101 u Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanquitat, segons la norma UNE 53628

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 J7J15101 u Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt d'estanquitat, segons la
norma UNE 53628

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 J7J16101 u Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanquitat, segons la norma UNE
53628

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 J7J17101 u Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient d'una mostra de junt
d'estanquitat, segons la norma UNE 53628

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 J7J18101 u Determinació de la variació de la duresa experimentada després de l'assaig d'envelliment d'una mostra de junt
d'estanquitat, segons la norma UNE 53628

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT
Capítol 11  PINTURES EN MARQUES VIALS
Titol 3 01  CONTROL DE MATERIALS

1 J89Z930N u Determinació del pes específic d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma UNE-EN ISO 2811-1

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 J89ZDG03 u Assaig d'estabilitat a la calor d'una mostra de pintura termoplàstica per a senyalització, segons la norma UNE
135221 EX

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 J89ZD20M u Determinació del temps d'assecatge de línies de carreteres d'una mostra de pintura per a senyalització, segons
la norma MELC 12.71

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT
Capítol 12  VORADES DE FORMIGÓ
Titol 3 01  CONTROL DE MATERIALS

1 J961230D u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons
la norma UNE-EN 1340

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 J961310D u Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mostra de vorada
prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 J961D505 u Extracció i assaig a compressió d'un testimoni de vorada de formigó, segons la norma UNE-EN 12504-1 i
UNE-EN 12390-3

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT
Capítol 12  VORADES DE FORMIGÓ
Titol 3 02  CONTROL GEOMÈTRIC

1 J961110D u Determinació de la forma, mides i designació d'una mostra de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT
Capítol 13  LLOSETES DE MORTER COMPRIMIT
Titol 3 01  CONTROL DE MATERIALS

1 J9C12F3A u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 J9C13F3A u Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 J9C14F3A u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT
Capítol 13  LLOSETES DE MORTER COMPRIMIT
Titol 3 02  CONTROL GEOMÈTRIC

1 J9C11F3A u Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma UNE-EN
1339

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT
Capítol 14  TOT-Ú ARTIFICAL
Titol 3 01  CONTROL DE MATERIALS

1 J0304L03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 933-1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103104, UNE 103103

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 J03DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular, segons la norma
UNE-EN 933-5

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103502

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT

Euro
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Capítol 14  TOT-Ú ARTIFICAL
Titol 3 02  CONTROL D'EXECUCIÓ

1 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma
ASTM D 3017 e1 , per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 J03DY10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT
Capítol 15  MESCLES BITUMINOSES EN CALENT
Titol 3 01  CONTROL DE MATERIALS

1 J9H1630D u Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa
compactada, segons la norma NLT 162

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 J9H1310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN
12697-2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 J9H1210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 J9H1410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència
(assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 159, UNE-EN 12697-6

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT
Capítol 15  MESCLES BITUMINOSES EN CALENT
Titol 3 02  CONTROL D'EXECUCIÓ

1 J9H11101 u Presa d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 121

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 J9H1520K u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12697-6

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT
Capítol 16  ESPLANADA MILLORADA
Titol 3 01  CONTROL DE MATERIALS

Euro
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1 J03D3203 u Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0,080 UNE d'una mostra de sòl, segons la norma
NLT 152

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT
Capítol 16  ESPLANADA MILLORADA
Titol 3 02  CONTROL D'EXECUCIÓ

1 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma
ASTM D 3017 e1 , per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT
Capítol 17  FORMIGÓ ASSENTAMENT VORADES I RIGOLA
Titol 3 01  CONTROL DE MATERIALS

1 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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT
Capítol 18  REGS D'IMPRIMACIÓ I ADHERÈNCIA
Titol 3 01  CONTROL DE MATERIALS

1 J055F30F u Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
194

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 J055L70W u Assaig de destil·lació d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma NLT 134

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT
Capítol 19  LLIT DE FORMIGÓ PER L'ASSENTAMENT DE CANONADES
Titol 3 01  CONTROL DE MATERIALS

1 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

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT
Capítol 20  FORMIGÓ FABRICATS EN CENTRAL FORMIGONERA
Titol 3 01  CONTROL DE MATERIALS

1 J060780A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT
Capítol 21  BARRES D'ACER CORRUGAT
Titol 3 01  CONTROL DE MATERIALS

1 J0B27103 u Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons segons la norma UNE-EN ISO
15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2 J0B28103 u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons segons la norma UNE-EN
ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT
Capítol 21  BARRES D'ACER CORRUGAT
Titol 3 02  CONTROL GEOMÈTRIC

1 J0B21103 u Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons segons la norma
UNE-EN ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Euro
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/05/13 Pàg.: 1

MATERIALS

BV134L03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 933-1 30,72000 €

BV172201 u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 123 68,11000 €

BV173102 u Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 58,06000 €

BV174103 u Determinació de la variació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427

56,59000 €

BV179108 u Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 126 101,06000 €

BV17A209 u Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 181 60,12000 €

BV17D10D u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 12593

108,65000 €

BV17F30F u Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la
norma NLT 194

38,23000 €

BV17L70W u Assaig de destil·lació d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma NLT 134 118,46000 €

BV1D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 30,72000 €

BV1D3203 u Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0,080 UNE d'una mostra de sòl,
segons la norma NLT 152

19,12000 €

BV1D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103104, UNE 103103

35,01000 €

BV1D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8 24,22000 €

BV1D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103501

62,53000 €

BV1DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

117,20000 €

BV1DF30E 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

89,45000 €

BV1DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular,
segons la norma UNE-EN 933-5

33,14000 €

BV1DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103204

41,82000 €

BV1DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons
la norma ASTM D 3017 e1 , per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

13,23000 €

BV1DY10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 152,80000 €

BV21120G u Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la
norma UNE-EN 12350-2

18,04000 €

BV21780A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

124,05000 €

BV251103 u Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

79,70000 €

BV251P0N u Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer segons la norma
DB-SE-A

46,91000 €

BV257103 u Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons segons la norma
UNE-EN ISO 15630-1

14,50000 €

BV258103 u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

17,39000 €

BV25TQ06 u Assaig d'aixafament de perfils buits d'acer segons la norma UNE-EN ISO 8492 63,66000 €

BV2E1101 u Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanquitat, segons la norma UNE
53628

96,35000 €

BV2E2101 u Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanquitat, segons la norma
UNE 53628

113,37000 €
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MATERIALS

BV2E3101 u Determinació del retorn elàstic a diferents temperatures d'una mostra de junt d'estanquitat, segons
la norma UNE 53628

159,16000 €

BV2E4101 u Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanquitat, segons la norma UNE 53628 46,56000 €

BV2E5101 u Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanquitat, segons la norma UNE 53628

105,22000 €

BV2E6101 u Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanquitat, segons la
norma UNE 53628

314,43000 €

BV2E7101 u Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient d'una
mostra de junt d'estanquitat, segons la norma UNE 53628

56,52000 €

BV2E8101 u Determinació de la variació de la duresa experimentada després de l'assaig d'envelliment d'una
mostra de junt d'estanquitat, segons la norma UNE 53628

73,83000 €

BV2J930N u Determinació del pes específic d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma UNE-EN ISO
2811-1

53,89000 €

BV2JD20M u Determinació del temps d'assecatge de línies de carreteres d'una mostra de pintura per a
senyalització, segons la norma MELC 12.71

50,19000 €

BV2JDG03 u Assaig d'estabilitat a la calor d'una mostra de pintura termoplàstica per a senyalització, segons la
norma UNE 135221 EX

48,89000 €

BV2L110D u Determinació de la forma, mides i designació d'una mostra de vorada prefabricada de formigó,
segons la norma UNE-EN 1340

66,09000 €

BV2L1F3A u Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 peces de panot, segons la
norma UNE-EN 1339

81,73000 €

BV2L230D u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces de vorada prefabricada de
formigó, segons la norma UNE-EN 1340

137,16000 €

BV2L2F3A u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma
UNE-EN 1339

143,27000 €

BV2L310D u Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mostra de
vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340

144,35000 €

BV2L3F3A u Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma
UNE-EN 1339

155,03000 €

BV2L4F3A u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma
UNE-EN 1339

70,45000 €

BV2LD505 u Extracció i assaig a compressió d'un testimoni de vorada de formigó, segons la norma UNE-EN
12504-1 i UNE-EN 12390-3

100,96000 €

BV2M1101 u Presa d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 121 9,90000 €

BV2M210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1

43,19000 €

BV2M310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-2

37,66000 €

BV2M410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i
fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 159, UNE-EN
12697-6

131,22000 €

BV2M520K u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla bituminosa,
segons la norma UNE-EN 12697-6

70,02000 €

BV2M630D u Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig d'immersió-compressió) d'una mescla
bituminosa compactada, segons la norma NLT 162

294,72000 €
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PARTIDES D'OBRA

P-1 J0304L03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de
granulat, segons la norma UNE-EN 933-1

Rend.: 1,000 30,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV134L03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de
granulat, segons la norma UNE-EN 933-1

1,000      x 30,72000 = 30,72000

Subtotal: 30,72000 30,72000

COST DIRECTE 30,72000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,72000

P-2 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103101

Rend.: 1,000 30,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV1D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103101

1,000      x 30,72000 = 30,72000

Subtotal: 30,72000 30,72000

COST DIRECTE 30,72000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,72000

P-3 J03D3203 u Determinació del percentatge de material que passa
pel tamís 0,080 UNE d'una mostra de sòl, segons la
norma NLT 152

Rend.: 1,000 19,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV1D3203 u Determinació del percentatge de material que passa
pel tamís 0,080 UNE d'una mostra de sòl, segons la
norma NLT 152

1,000      x 19,12000 = 19,12000

Subtotal: 19,12000 19,12000

COST DIRECTE 19,12000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,12000

P-4 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit
plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103104, UNE 103103

Rend.: 1,000 35,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV1D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit
plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103104, UNE 103103

1,000      x 35,01000 = 35,01000
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Subtotal: 35,01000 35,01000

COST DIRECTE 35,01000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,01000

P-5 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE-EN 933-8

Rend.: 1,000 24,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV1D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE-EN 933-8

1,000      x 24,22000 = 24,22000

Subtotal: 24,22000 24,22000

COST DIRECTE 24,22000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,22000

P-6 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

Rend.: 1,000 62,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV1D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

1,000      x 62,53000 = 62,53000

Subtotal: 62,53000 62,53000

COST DIRECTE 62,53000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,53000

P-7 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la
metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

Rend.: 1,000 117,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV1DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la
metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

1,000      x 117,20000 = 117,20000

Subtotal: 117,20000 117,20000

COST DIRECTE 117,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,20000
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P-8 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

Rend.: 1,000 89,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV1DF30E 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

1,000      x 89,45000 = 89,45000

Subtotal: 89,45000 89,45000

COST DIRECTE 89,45000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,45000

P-9 J03DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el
matxuqueig d'una mostra de sòl granular, segons la
norma UNE-EN 933-5

Rend.: 1,000 33,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV1DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el
matxuqueig d'una mostra de sòl granular, segons la
norma UNE-EN 933-5

1,000      x 33,14000 = 33,14000

Subtotal: 33,14000 33,14000

COST DIRECTE 33,14000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,14000

P-10 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel
mètode del permanganat potàssic d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103204

Rend.: 1,000 41,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV1DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel
mètode del permanganat potàssic d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103204

1,000      x 41,82000 = 41,82000

Subtotal: 41,82000 41,82000

COST DIRECTE 41,82000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,82000

P-11 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel
mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la
norma ASTM D 3017 e1 , per a un nombre mínim de
determinacions conjuntes igual a 15

Rend.: 1,000 13,23 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV1DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel
mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la
norma ASTM D 3017 e1 , per a un nombre mínim de
determinacions conjuntes igual a 15

1,000      x 13,23000 = 13,23000

Subtotal: 13,23000 13,23000

COST DIRECTE 13,23000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,23000

P-12 J03DY10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de
diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134

Rend.: 1,000 152,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV1DY10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de
diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134

1,000      x 152,80000 = 152,80000

Subtotal: 152,80000 152,80000

COST DIRECTE 152,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 152,80000

P-13 J0552201 u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de
betum asfàltic, segons la norma NLT 123

Rend.: 1,000 68,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV172201 u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de
betum asfàltic, segons la norma NLT 123

1,000      x 68,11000 = 68,11000

Subtotal: 68,11000 68,11000

COST DIRECTE 68,11000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,11000

P-14 J0553102 u Determinació de la penetració d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426

Rend.: 1,000 58,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV173102 u Determinació de la penetració d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426

1,000      x 58,06000 = 58,06000

Subtotal: 58,06000 58,06000
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COST DIRECTE 58,06000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,06000

P-15 J0554103 u Determinació de la variació del punt de reblaniment
pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1427

Rend.: 1,000 56,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV174103 u Determinació de la variació del punt de reblaniment
pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1427

1,000      x 56,59000 = 56,59000

Subtotal: 56,59000 56,59000

COST DIRECTE 56,59000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,59000

P-16 J0559108 u Determinació de la ductilitat d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 126

Rend.: 1,000 101,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV179108 u Determinació de la ductilitat d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 126

1,000      x 101,06000 = 101,06000

Subtotal: 101,06000 101,06000

COST DIRECTE 101,06000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,06000

P-17 J055A209 u Determinació de l'índex de penetració d'una mostra
de betum asfàltic, segons la norma NLT 181

Rend.: 1,000 60,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV17A209 u Determinació de l'índex de penetració d'una mostra
de betum asfàltic, segons la norma NLT 181

1,000      x 60,12000 = 60,12000

Subtotal: 60,12000 60,12000

COST DIRECTE 60,12000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,12000

P-18 J055D10D u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una
mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 12593

Rend.: 1,000 108,65 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV17D10D u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una
mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 12593

1,000      x 108,65000 = 108,65000

Subtotal: 108,65000 108,65000

COST DIRECTE 108,65000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,65000

P-19 J055F30F u Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules
d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma
NLT 194

Rend.: 1,000 38,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV17F30F u Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules
d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma
NLT 194

1,000      x 38,23000 = 38,23000

Subtotal: 38,23000 38,23000

COST DIRECTE 38,23000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,23000

P-20 J055L70W u Assaig de destil·lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 134

Rend.: 1,000 118,46 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV17L70W u Assaig de destil·lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 134

1,000      x 118,46000 = 118,46000

Subtotal: 118,46000 118,46000

COST DIRECTE 118,46000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,46000

P-21 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

Rend.: 1,000 18,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV21120G u Mesura de la consistència pel mètode del con
d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la
norma UNE-EN 12350-2

1,000      x 18,04000 = 18,04000

Subtotal: 18,04000 18,04000
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COST DIRECTE 18,04000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,04000

P-22 J060780A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de
les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de
15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2

Rend.: 1,000 124,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV21780A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de
les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de
15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2

1,000      x 124,05000 = 124,05000

Subtotal: 124,05000 124,05000

COST DIRECTE 124,05000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,05000

P-23 J0B11P0N u Determinació de les característiques geomètriques
d'un perfil o planxa d'acer segons la norma DB-SE-A

Rend.: 1,000 46,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV251P0N u Determinació de les característiques geomètriques
d'un perfil o planxa d'acer segons la norma DB-SE-A

1,000      x 46,91000 = 46,91000

Subtotal: 46,91000 46,91000

COST DIRECTE 46,91000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,91000

P-24 J0B1TQ06 u Assaig d'aixafament de perfils buits d'acer segons la
norma UNE-EN ISO 8492

Rend.: 1,000 63,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV25TQ06 u Assaig d'aixafament de perfils buits d'acer segons la
norma UNE-EN ISO 8492

1,000      x 63,66000 = 63,66000

Subtotal: 63,66000 63,66000
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COST DIRECTE 63,66000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,66000

P-25 J0B21103 u Determinació de les característiques geomètriques
d'una proveta d'acer per a armar formigons segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

Rend.: 1,000 79,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV251103 u Determinació de les característiques geomètriques
d'una proveta d'acer per a armar formigons segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

1,000      x 79,70000 = 79,70000

Subtotal: 79,70000 79,70000

COST DIRECTE 79,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,70000

P-26 J0B27103 u Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer
per a armar formigons segons la norma UNE-EN ISO
15630-1

Rend.: 1,000 14,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV257103 u Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer
per a armar formigons segons la norma UNE-EN ISO
15630-1

1,000      x 14,50000 = 14,50000

Subtotal: 14,50000 14,50000

COST DIRECTE 14,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,50000

P-27 J0B28103 u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una
proveta d'acer per a armar formigons segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

Rend.: 1,000 17,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV258103 u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una
proveta d'acer per a armar formigons segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

1,000      x 17,39000 = 17,39000

Subtotal: 17,39000 17,39000
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COST DIRECTE 17,39000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,39000

P-28 J7J11101 u Determinació de la resistència a tracció d'una mostra
de junt d'estanquitat, segons la norma UNE 53628

Rend.: 1,000 96,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV2E1101 u Determinació de la resistència a tracció d'una mostra
de junt d'estanquitat, segons la norma UNE 53628

1,000      x 96,35000 = 96,35000

Subtotal: 96,35000 96,35000

COST DIRECTE 96,35000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,35000

P-29 J7J12101 u Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una
mostra de junt d'estanquitat, segons la norma UNE
53628

Rend.: 1,000 113,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV2E2101 u Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una
mostra de junt d'estanquitat, segons la norma UNE
53628

1,000      x 113,37000 = 113,37000

Subtotal: 113,37000 113,37000

COST DIRECTE 113,37000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,37000

P-30 J7J13101 u Determinació del retorn elàstic a diferents
temperatures d'una mostra de junt d'estanquitat,
segons la norma UNE 53628

Rend.: 1,000 159,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV2E3101 u Determinació del retorn elàstic a diferents
temperatures d'una mostra de junt d'estanquitat,
segons la norma UNE 53628

1,000      x 159,16000 = 159,16000

Subtotal: 159,16000 159,16000

COST DIRECTE 159,16000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 159,16000
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P-31 J7J14101 u Determinació de la duresa nominal d'una mostra de
junt d'estanquitat, segons la norma UNE 53628

Rend.: 1,000 46,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV2E4101 u Determinació de la duresa nominal d'una mostra de
junt d'estanquitat, segons la norma UNE 53628

1,000      x 46,56000 = 46,56000

Subtotal: 46,56000 46,56000

COST DIRECTE 46,56000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,56000

P-32 J7J15101 u Determinació de la deformació romanent mesurada al
cap de 24 h d'una mostra de junt d'estanquitat,
segons la norma UNE 53628

Rend.: 1,000 105,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV2E5101 u Determinació de la deformació romanent mesurada al
cap de 24 h d'una mostra de junt d'estanquitat,
segons la norma UNE 53628

1,000      x 105,22000 = 105,22000

Subtotal: 105,22000 105,22000

COST DIRECTE 105,22000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,22000

P-33 J7J16101 u Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C
d'una mostra de junt d'estanquitat, segons la norma
UNE 53628

Rend.: 1,000 314,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV2E6101 u Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C
d'una mostra de junt d'estanquitat, segons la norma
UNE 53628

1,000      x 314,43000 = 314,43000

Subtotal: 314,43000 314,43000

COST DIRECTE 314,43000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 314,43000

P-34 J7J17101 u Determinació de l'augment de volum experimentat
durant 7 dies a temperatura ambient d'una mostra de
junt d'estanquitat, segons la norma UNE 53628

Rend.: 1,000 56,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV2E7101 u Determinació de l'augment de volum experimentat
durant 7 dies a temperatura ambient d'una mostra de

1,000      x 56,52000 = 56,52000
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junt d'estanquitat, segons la norma UNE 53628

Subtotal: 56,52000 56,52000

COST DIRECTE 56,52000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,52000

P-35 J7J18101 u Determinació de la variació de la duresa
experimentada després de l'assaig d'envelliment
d'una mostra de junt d'estanquitat, segons la norma
UNE 53628

Rend.: 1,000 73,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV2E8101 u Determinació de la variació de la duresa
experimentada després de l'assaig d'envelliment
d'una mostra de junt d'estanquitat, segons la norma
UNE 53628

1,000      x 73,83000 = 73,83000

Subtotal: 73,83000 73,83000

COST DIRECTE 73,83000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,83000

P-36 J89Z930N u Determinació del pes específic d'una mostra de
pintura o vernís, segons la norma UNE-EN ISO
2811-1

Rend.: 1,000 53,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV2J930N u Determinació del pes específic d'una mostra de
pintura o vernís, segons la norma UNE-EN ISO
2811-1

1,000      x 53,89000 = 53,89000

Subtotal: 53,89000 53,89000

COST DIRECTE 53,89000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,89000

P-37 J89ZD20M u Determinació del temps d'assecatge de línies de
carreteres d'una mostra de pintura per a
senyalització, segons la norma MELC 12.71

Rend.: 1,000 50,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV2JD20M u Determinació del temps d'assecatge de línies de
carreteres d'una mostra de pintura per a
senyalització, segons la norma MELC 12.71

1,000      x 50,19000 = 50,19000

Subtotal: 50,19000 50,19000
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COST DIRECTE 50,19000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,19000

P-38 J89ZDG03 u Assaig d'estabilitat a la calor d'una mostra de pintura
termoplàstica per a senyalització, segons la norma
UNE 135221 EX

Rend.: 1,000 48,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV2JDG03 u Assaig d'estabilitat a la calor d'una mostra de pintura
termoplàstica per a senyalització, segons la norma
UNE 135221 EX

1,000      x 48,89000 = 48,89000

Subtotal: 48,89000 48,89000

COST DIRECTE 48,89000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,89000

P-39 J961110D u Determinació de la forma, mides i designació d'una
mostra de vorada prefabricada de formigó, segons la
norma UNE-EN 1340

Rend.: 1,000 66,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV2L110D u Determinació de la forma, mides i designació d'una
mostra de vorada prefabricada de formigó, segons la
norma UNE-EN 1340

1,000      x 66,09000 = 66,09000

Subtotal: 66,09000 66,09000

COST DIRECTE 66,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,09000

P-40 J961230D u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra
de tres peces de vorada prefabricada de formigó,
segons la norma UNE-EN 1340

Rend.: 1,000 137,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV2L230D u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra
de tres peces de vorada prefabricada de formigó,
segons la norma UNE-EN 1340

1,000      x 137,16000 = 137,16000

Subtotal: 137,16000 137,16000
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COST DIRECTE 137,16000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,16000

P-41 J961310D u Determinació de la resistència al desgast per abrasió
en plataforma giratòria d'una mostra de vorada
prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN
1340

Rend.: 1,000 144,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV2L310D u Determinació de la resistència al desgast per abrasió
en plataforma giratòria d'una mostra de vorada
prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN
1340

1,000      x 144,35000 = 144,35000

Subtotal: 144,35000 144,35000

COST DIRECTE 144,35000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,35000

P-42 J961D505 u Extracció i assaig a compressió d'un testimoni de
vorada de formigó, segons la norma UNE-EN
12504-1 i UNE-EN 12390-3

Rend.: 1,000 100,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV2LD505 u Extracció i assaig a compressió d'un testimoni de
vorada de formigó, segons la norma UNE-EN
12504-1 i UNE-EN 12390-3

1,000      x 100,96000 = 100,96000

Subtotal: 100,96000 100,96000

COST DIRECTE 100,96000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,96000

P-43 J9C11F3A u Determinació de les característiques geomètriques
d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma
UNE-EN 1339

Rend.: 1,000 81,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV2L1F3A u Determinació de les característiques geomètriques
d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma
UNE-EN 1339

1,000      x 81,73000 = 81,73000

Subtotal: 81,73000 81,73000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/05/13 Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 81,73000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,73000

P-44 J9C12F3A u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra
de 4 peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339

Rend.: 1,000 143,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV2L2F3A u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra
de 4 peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339

1,000      x 143,27000 = 143,27000

Subtotal: 143,27000 143,27000

COST DIRECTE 143,27000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,27000

P-45 J9C13F3A u Determinació de la resistència a l'abrasió d'una
mostra de 4 peces de panot, segons la norma
UNE-EN 1339

Rend.: 1,000 155,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV2L3F3A u Determinació de la resistència a l'abrasió d'una
mostra de 4 peces de panot, segons la norma
UNE-EN 1339

1,000      x 155,03000 = 155,03000

Subtotal: 155,03000 155,03000

COST DIRECTE 155,03000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 155,03000

P-46 J9C14F3A u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una
mostra de 4 peces de panot, segons la norma
UNE-EN 1339

Rend.: 1,000 70,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV2L4F3A u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una
mostra de 4 peces de panot, segons la norma
UNE-EN 1339

1,000      x 70,45000 = 70,45000

Subtotal: 70,45000 70,45000

COST DIRECTE 70,45000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,45000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/05/13 Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

P-47 J9H11101 u Presa d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma NLT 121

Rend.: 1,000 9,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV2M1101 u Presa d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma NLT 121

1,000      x 9,90000 = 9,90000

Subtotal: 9,90000 9,90000

COST DIRECTE 9,90000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,90000

P-48 J9H1210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1

Rend.: 1,000 43,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV2M210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1

1,000      x 43,19000 = 43,19000

Subtotal: 43,19000 43,19000

COST DIRECTE 43,19000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,19000

P-49 J9H1310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una
mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-2

Rend.: 1,000 37,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV2M310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una
mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-2

1,000      x 37,66000 = 37,66000

Subtotal: 37,66000 37,66000

COST DIRECTE 37,66000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,66000

P-50 J9H1410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques,
determinació de la densitat, trencament, estabilitat i
fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 159, UNE-EN
12697-6

Rend.: 1,000 131,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/05/13 Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

BV2M410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques,
determinació de la densitat, trencament, estabilitat i
fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 159, UNE-EN
12697-6

1,000      x 131,22000 = 131,22000

Subtotal: 131,22000 131,22000

COST DIRECTE 131,22000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,22000

P-51 J9H1520K u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat
d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons
la norma UNE-EN 12697-6

Rend.: 1,000 70,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV2M520K u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat
d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons
la norma UNE-EN 12697-6

1,000      x 70,02000 = 70,02000

Subtotal: 70,02000 70,02000

COST DIRECTE 70,02000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,02000

P-52 J9H1630D u Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió
(assaig d'immersió-compressió) d'una mescla
bituminosa compactada, segons la norma NLT 162

Rend.: 1,000 294,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV2M630D u Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió
(assaig d'immersió-compressió) d'una mescla
bituminosa compactada, segons la norma NLT 162

1,000      x 294,72000 = 294,72000

Subtotal: 294,72000 294,72000

COST DIRECTE 294,72000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 294,72000
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 18/05/13 Pàg.: 1

J0304L03P-1 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN
933-1

30,72 €

(TRENTA EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

J03D2202P-2 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 30,72 €

(TRENTA EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

J03D3203P-3 u Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0,080 UNE d'una mostra de
sòl, segons la norma NLT 152

19,12 €

(DINOU EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

J03D4204P-4 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103104, UNE 103103

35,01 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB UN CENTIMS)

J03D6206P-5 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8 24,22 €

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

J03D8208P-6 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103501

62,53 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

J03DA209P-7 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

117,20 €

(CENT DISSET EUROS AMB VINT CENTIMS)

J03DF30EP-8 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

89,45 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

J03DG30FP-9 u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular,
segons la norma UNE-EN 933-5

33,14 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

J03DK20HP-10 u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

41,82 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

J03DR10PP-11 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1 , per a un nombre mínim de determinacions conjuntes
igual a 15

13,23 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

J03DY10RP-12 u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN
18134

152,80 €

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 18/05/13 Pàg.: 2

J0552201P-13 u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 123 68,11 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CENTIMS)

J0553102P-14 u Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN
1426

58,06 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SIS CENTIMS)

J0554103P-15 u Determinació de la variació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra
de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427

56,59 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

J0559108P-16 u Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 126 101,06 €

(CENT UN EUROS AMB SIS CENTIMS)

J055A209P-17 u Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT
181

60,12 €

(SEIXANTA EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

J055D10DP-18 u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la
norma UNE-EN 12593

108,65 €

(CENT VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

J055F30FP-19 u Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma NLT 194

38,23 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

J055L70WP-20 u Assaig de destil·lació d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma NLT 134 118,46 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

J060120GP-21 u Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-2

18,04 €

(DIVUIT EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

J060780AP-22 u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

124,05 €

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

J0B11P0NP-23 u Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer segons la
norma DB-SE-A

46,91 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

J0B1TQ06P-24 u Assaig d'aixafament de perfils buits d'acer segons la norma UNE-EN ISO 8492 63,66 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

J0B21103P-25 u Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

79,70 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 18/05/13 Pàg.: 3

J0B27103P-26 u Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons segons la norma
UNE-EN ISO 15630-1

14,50 €

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

J0B28103P-27 u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons segons
la norma UNE-EN ISO 15630-1

17,39 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

J7J11101P-28 u Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanquitat, segons la norma
UNE 53628

96,35 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

J7J12101P-29 u Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanquitat, segons la
norma UNE 53628

113,37 €

(CENT TRETZE EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

J7J13101P-30 u Determinació del retorn elàstic a diferents temperatures d'una mostra de junt d'estanquitat,
segons la norma UNE 53628

159,16 €

(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETZE CENTIMS)

J7J14101P-31 u Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanquitat, segons la norma UNE
53628

46,56 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

J7J15101P-32 u Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanquitat, segons la norma UNE 53628

105,22 €

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

J7J16101P-33 u Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanquitat,
segons la norma UNE 53628

314,43 €

(TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

J7J17101P-34 u Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient d'una
mostra de junt d'estanquitat, segons la norma UNE 53628

56,52 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

J7J18101P-35 u Determinació de la variació de la duresa experimentada després de l'assaig d'envelliment
d'una mostra de junt d'estanquitat, segons la norma UNE 53628

73,83 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

J89Z930NP-36 u Determinació del pes específic d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma UNE-EN
ISO 2811-1

53,89 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

J89ZD20MP-37 u Determinació del temps d'assecatge de línies de carreteres d'una mostra de pintura per a
senyalització, segons la norma MELC 12.71

50,19 €

(CINQUANTA EUROS AMB DINOU CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 18/05/13 Pàg.: 4

J89ZDG03P-38 u Assaig d'estabilitat a la calor d'una mostra de pintura termoplàstica per a senyalització,
segons la norma UNE 135221 EX

48,89 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

J961110DP-39 u Determinació de la forma, mides i designació d'una mostra de vorada prefabricada de
formigó, segons la norma UNE-EN 1340

66,09 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB NOU CENTIMS)

J961230DP-40 u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces de vorada prefabricada
de formigó, segons la norma UNE-EN 1340

137,16 €

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB SETZE CENTIMS)

J961310DP-41 u Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mostra de
vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340

144,35 €

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

J961D505P-42 u Extracció i assaig a compressió d'un testimoni de vorada de formigó, segons la norma
UNE-EN 12504-1 i UNE-EN 12390-3

100,96 €

(CENT EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

J9C11F3AP-43 u Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 peces de panot, segons
la norma UNE-EN 1339

81,73 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

J9C12F3AP-44 u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma
UNE-EN 1339

143,27 €

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

J9C13F3AP-45 u Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma
UNE-EN 1339

155,03 €

(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRES CENTIMS)

J9C14F3AP-46 u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de panot, segons la
norma UNE-EN 1339

70,45 €

(SETANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

J9H11101P-47 u Presa d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 121 9,90 €

(NOU EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

J9H1210FP-48 u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1

43,19 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB DINOU CENTIMS)

J9H1310GP-49 u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12697-2

37,66 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 18/05/13 Pàg.: 5

J9H1410AP-50 u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament,
estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
NLT 159, UNE-EN 12697-6

131,22 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

J9H1520KP-51 u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6

70,02 €

(SETANTA EUROS AMB DOS CENTIMS)

J9H1630DP-52 u Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig d'immersió-compressió) d'una
mescla bituminosa compactada, segons la norma NLT 162

294,72 €

(DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 18/05/13 Pàg.: 1

P-1 J0304L03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN
933-1

30,72 €

BV134L03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE- 30,72000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-2 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 30,72 €

BV1D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 10310 30,72000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-3 J03D3203 u Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0,080 UNE d'una mostra de
sòl, segons la norma NLT 152

19,12 €

BV1D3203 u Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0,080 UNE d'una mostr 19,12000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-4 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103104, UNE 103103

35,01 €

BV1D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, seg 35,01000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-5 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8 24,22 €

BV1D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 9 24,22000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-6 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103501

62,53 €

BV1D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la n 62,53000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-7 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

117,20 €

BV1DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a 117,20000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-8 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

89,45 €

BV1DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una 89,45000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-9 J03DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular,
segons la norma UNE-EN 933-5

33,14 €

BV1DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl gr 33,14000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-10 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

41,82 €

BV1DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic 41,82000 €



Pla de control de qualitat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 18/05/13 Pàg.: 2

Altres conceptes 0,00000 €

P-11 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1 , per a un nombre mínim de determinacions conjuntes
igual a 15

13,23 €

BV1DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un 13,23000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-12 J03DY10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN
18134

152,80 €

BV1DY10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma 152,80000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-13 J0552201 u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 123 68,11 €

BV172201 u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma N 68,11000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-14 J0553102 u Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN
1426

58,06 €

BV173102 u Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la norma U 58,06000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-15 J0554103 u Determinació de la variació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra
de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427

56,59 €

BV174103 u Determinació de la variació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una 56,59000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-16 J0559108 u Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 126 101,06 €

BV179108 u Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 101,06000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-17 J055A209 u Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT
181

60,12 €

BV17A209 u Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma 60,12000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-18 J055D10D u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la
norma UNE-EN 12593

108,65 €

BV17D10D u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons l 108,65000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-19 J055F30F u Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma NLT 194

38,23 €

BV17F30F u Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bitumino 38,23000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-20 J055L70W u Assaig de destil·lació d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma NLT 134 118,46 €
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BV17L70W u Assaig de destil·lació d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma NL 118,46000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-21 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

18,04 €

BV21120G u Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, 18,04000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-22 J060780A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

124,05 €

BV21780A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i 124,05000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-23 J0B11P0N u Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer segons la
norma DB-SE-A

46,91 €

BV251P0N u Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer segons l 46,91000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-24 J0B1TQ06 u Assaig d'aixafament de perfils buits d'acer segons la norma UNE-EN ISO 8492 63,66 €

BV25TQ06 u Assaig d'aixafament de perfils buits d'acer segons la norma UNE-EN ISO 8492 63,66000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-25 J0B21103 u Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

79,70 €

BV251103 u Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar fo 79,70000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-26 J0B27103 u Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons segons la norma
UNE-EN ISO 15630-1

14,50 €

BV257103 u Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons segons la n 14,50000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-27 J0B28103 u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons segons
la norma UNE-EN ISO 15630-1

17,39 €

BV258103 u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons s 17,39000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-28 J7J11101 u Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanquitat, segons la norma
UNE 53628

96,35 €

BV2E1101 u Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanquitat, segons la n 96,35000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-29 J7J12101 u Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanquitat, segons la
norma UNE 53628

113,37 €

BV2E2101 u Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanquitat, sego 113,37000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-30 J7J13101 u Determinació del retorn elàstic a diferents temperatures d'una mostra de junt d'estanquitat,
segons la norma UNE 53628

159,16 €

BV2E3101 u Determinació del retorn elàstic a diferents temperatures d'una mostra de junt d'estanqu 159,16000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-31 J7J14101 u Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanquitat, segons la norma UNE
53628

46,56 €

BV2E4101 u Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanquitat, segons la norm 46,56000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-32 J7J15101 u Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt
d'estanquitat, segons la norma UNE 53628

105,22 €

BV2E5101 u Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de jun 105,22000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-33 J7J16101 u Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanquitat,
segons la norma UNE 53628

314,43 €

BV2E6101 u Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanquita 314,43000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-34 J7J17101 u Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient d'una
mostra de junt d'estanquitat, segons la norma UNE 53628

56,52 €

BV2E7101 u Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambien 56,52000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-35 J7J18101 u Determinació de la variació de la duresa experimentada després de l'assaig d'envelliment
d'una mostra de junt d'estanquitat, segons la norma UNE 53628

73,83 €

BV2E8101 u Determinació de la variació de la duresa experimentada després de l'assaig d'envellim 73,83000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-36 J89Z930N u Determinació del pes específic d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma UNE-EN
ISO 2811-1

53,89 €

BV2J930N u Determinació del pes específic d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma UNE 53,89000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-37 J89ZD20M u Determinació del temps d'assecatge de línies de carreteres d'una mostra de pintura per a
senyalització, segons la norma MELC 12.71

50,19 €

BV2JD20M u Determinació del temps d'assecatge de línies de carreteres d'una mostra de pintura pe 50,19000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-38 J89ZDG03 u Assaig d'estabilitat a la calor d'una mostra de pintura termoplàstica per a senyalització,
segons la norma UNE 135221 EX

48,89 €

BV2JDG03 u Assaig d'estabilitat a la calor d'una mostra de pintura termoplàstica per a senyalització, 48,89000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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P-39 J961110D u Determinació de la forma, mides i designació d'una mostra de vorada prefabricada de
formigó, segons la norma UNE-EN 1340

66,09 €

BV2L110D u Determinació de la forma, mides i designació d'una mostra de vorada prefabricada de f 66,09000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-40 J961230D u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces de vorada prefabricada
de formigó, segons la norma UNE-EN 1340

137,16 €

BV2L230D u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces de vorada prefabr 137,16000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-41 J961310D u Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mostra de
vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340

144,35 €

BV2L310D u Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mo 144,35000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-42 J961D505 u Extracció i assaig a compressió d'un testimoni de vorada de formigó, segons la norma
UNE-EN 12504-1 i UNE-EN 12390-3

100,96 €

BV2LD505 u Extracció i assaig a compressió d'un testimoni de vorada de formigó, segons la norma 100,96000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-43 J9C11F3A u Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 peces de panot, segons
la norma UNE-EN 1339

81,73 €

BV2L1F3A u Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 peces de panot, 81,73000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-44 J9C12F3A u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma
UNE-EN 1339

143,27 €

BV2L2F3A u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la 143,27000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-45 J9C13F3A u Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma
UNE-EN 1339

155,03 €

BV2L3F3A u Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la 155,03000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-46 J9C14F3A u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de panot, segons la
norma UNE-EN 1339

70,45 €

BV2L4F3A u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de panot, sego 70,45000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-47 J9H11101 u Presa d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 121 9,90 €

BV2M1101 u Presa d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 121 9,90000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-48 J9H1210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1

43,19 €
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BV2M210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la no 43,19000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-49 J9H1310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12697-2

37,66 €

BV2M310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, sego 37,66000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-50 J9H1410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament,
estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
NLT 159, UNE-EN 12697-6

131,22 €

BV2M410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, 131,22000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-51 J9H1520K u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6

70,02 €

BV2M520K u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla 70,02000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-52 J9H1630D u Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig d'immersió-compressió) d'una
mescla bituminosa compactada, segons la norma NLT 162

294,72 €

BV2M630D u Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig d'immersió-compressió) d' 294,72000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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Obra 01 Pressupost CONTROL DE QUALITAT

Capítol 01 BETUM PER A BARREGES BITUMINOSES EN CALENT

Titol 3 01 CONTROL DE MATERIALS

1 J0553102 u Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós,
segons la norma UNE-EN 1426 (P - 14)

58,06 1,000 58,06

2 J055A209 u Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic,
segons la norma NLT 181 (P - 17)

60,12 1,000 60,12

3 J0559108 u Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós,
segons la norma NLT 126 (P - 16)

101,06 1,000 101,06

4 J055D10D u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 12593 (P - 18)

108,65 1,000 108,65

5 J0552201 u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic,
segons la norma NLT 123 (P - 13)

68,11 1,000 68,11

6 J0554103 u Determinació de la variació del punt de reblaniment pel mètode de
l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 1427 (P - 15)

56,59 1,000 56,59

TOTAL Titol 3 01.01.01 452,59

Obra 01 Pressupost CONTROL DE QUALITAT

Capítol 02 REBLERT LOCALITZAT

Titol 3 01 CONTROL DE MATERIALS

1 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 2)

30,72 2,000 61,44

2 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103104, UNE 103103 (P - 4)

35,01 2,000 70,02

3 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 7)

117,20 2,000 234,40

4 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 10)

41,82 2,000 83,64

5 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 6)

62,53 2,000 125,06

6 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 - 8)

89,45 2,000 178,90

TOTAL Titol 3 01.02.01 753,46

Obra 01 Pressupost CONTROL DE QUALITAT

Capítol 02 REBLERT LOCALITZAT

Titol 3 02 CONTROL D'EXECUCIÓ

1 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 , per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 11)

13,23 2,000 26,46

euros
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TOTAL Titol 3 01.02.02 26,46

Obra 01 Pressupost CONTROL DE QUALITAT

Capítol 03 REBLERT A CEL OBERT

Titol 3 01 CONTROL DE MATERIALS

1 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 6)

62,53 3,000 187,59

2 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 2)

30,72 2,000 61,44

3 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103104, UNE 103103 (P - 4)

35,01 2,000 70,02

4 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 7)

117,20 2,000 234,40

5 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 10)

41,82 2,000 83,64

TOTAL Titol 3 01.03.01 637,09

Obra 01 Pressupost CONTROL DE QUALITAT

Capítol 03 REBLERT A CEL OBERT

Titol 3 02 CONTROL D'EXECUCIÓ

1 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 , per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 11)

13,23 7,000 92,61

2 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 6)

62,53 2,000 125,06

TOTAL Titol 3 01.03.02 217,67

Obra 01 Pressupost CONTROL DE QUALITAT

Capítol 04 TERRAPLENS AMB SÒLS SELECCIONATS

Titol 3 01 CONTROL DE MATERIALS

1 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 2)

30,72 1,000 30,72

2 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103104, UNE 103103 (P - 4)

35,01 1,000 35,01

3 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 7)

117,20 1,000 117,20

4 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 10)

41,82 1,000 41,82

5 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 6)

62,53 1,000 62,53

euros
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TOTAL Titol 3 01.04.01 287,28

Obra 01 Pressupost CONTROL DE QUALITAT

Capítol 04 TERRAPLENS AMB SÒLS SELECCIONATS

Titol 3 02 CONTROL D'EXECUCIÓ

1 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 , per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 11)

13,23 1,000 13,23

2 J03DY10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 12)

152,80 1,000 152,80

TOTAL Titol 3 01.04.02 166,03

Obra 01 Pressupost CONTROL DE QUALITAT

Capítol 05 CORONACIÓ DE TERRAPLENS /ESPLANADES

Titol 3 01 CONTROL DE MATERIALS

1 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 6)

62,53 1,000 62,53

2 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 2)

30,72 1,000 30,72

3 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103104, UNE 103103 (P - 4)

35,01 1,000 35,01

4 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 7)

117,20 1,000 117,20

5 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 10)

41,82 1,000 41,82

TOTAL Titol 3 01.05.01 287,28

Obra 01 Pressupost CONTROL DE QUALITAT

Capítol 05 CORONACIÓ DE TERRAPLENS /ESPLANADES

Titol 3 02 CONTROL D'EXECUCIÓ

1 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 , per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 11)

13,23 1,000 13,23

2 J03DY10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 12)

152,80 1,000 152,80

TOTAL Titol 3 01.05.02 166,03

Obra 01 Pressupost CONTROL DE QUALITAT

Capítol 06 CORONACIÓ DE TERRAPLENS/ESPLANADES (EN DESMUNT)

Titol 3 01 CONTROL DE MATERIALS

euros
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1 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 2)

30,72 1,000 30,72

2 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 7)

117,20 1,000 117,20

3 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103104, UNE 103103 (P - 4)

35,01 1,000 35,01

4 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 10)

41,82 1,000 41,82

TOTAL Titol 3 01.06.01 224,75

Obra 01 Pressupost CONTROL DE QUALITAT

Capítol 06 CORONACIÓ DE TERRAPLENS/ESPLANADES (EN DESMUNT)

Titol 3 02 CONTROL D'EXECUCIÓ

1 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 , per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 11)

13,23 1,000 13,23

2 J03DY10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 12)

152,80 1,000 152,80

TOTAL Titol 3 01.06.02 166,03

Obra 01 Pressupost CONTROL DE QUALITAT

Capítol 07 MATERIALS FILTRANT

Titol 3 01 CONTROL DE MATERIALS

1 J0304L03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons
la norma UNE-EN 933-1 (P - 1)

30,72 1,000 30,72

2 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 - 8)

89,45 1,000 89,45

TOTAL Titol 3 01.07.01 120,17

Obra 01 Pressupost CONTROL DE QUALITAT

Capítol 08 FORMIGÓ DE NETEJA

Titol 3 01 CONTROL DE MATERIALS

1 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 - 21)

18,04 1,000 18,04

TOTAL Titol 3 01.08.01 18,04

Obra 01 Pressupost CONTROL DE QUALITAT

Capítol 09 PERFILS BUITS QUADRATS

Titol 3 01 CONTROL DE MATERIALS

euros
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1 J0B1TQ06 u Assaig d'aixafament de perfils buits d'acer segons la norma UNE-EN
ISO 8492 (P - 24)

63,66 1,000 63,66

TOTAL Titol 3 01.09.01 63,66

Obra 01 Pressupost CONTROL DE QUALITAT

Capítol 09 PERFILS BUITS QUADRATS

Titol 3 02 CONTROL GEOMÈTRIC

1 J0B11P0N u Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa
d'acer segons la norma DB-SE-A (P - 23)

46,91 1,000 46,91

TOTAL Titol 3 01.09.02 46,91

Obra 01 Pressupost CONTROL DE QUALITAT

Capítol 10 JUNTES D'ESTANQUEITAT EN OBRES DE FORMIGÓ

Titol 3 01 CONTROL DE MATERIALS

1 J7J11101 u Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanquitat, segons la norma UNE 53628 (P - 28)

96,35 2,000 192,70

2 J7J12101 u Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt
d'estanquitat, segons la norma UNE 53628 (P - 29)

113,37 2,000 226,74

3 J7J13101 u Determinació del retorn elàstic a diferents temperatures d'una mostra
de junt d'estanquitat, segons la norma UNE 53628 (P - 30)

159,16 2,000 318,32

4 J7J14101 u Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanquitat,
segons la norma UNE 53628 (P - 31)

46,56 2,000 93,12

5 J7J15101 u Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de junt d'estanquitat, segons la norma UNE 53628 (P -
32)

105,22 2,000 210,44

6 J7J16101 u Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de
junt d'estanquitat, segons la norma UNE 53628 (P - 33)

314,43 2,000 628,86

7 J7J17101 u Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a
temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanquitat, segons la
norma UNE 53628 (P - 34)

56,52 2,000 113,04

8 J7J18101 u Determinació de la variació de la duresa experimentada després de
l'assaig d'envelliment d'una mostra de junt d'estanquitat, segons la
norma UNE 53628 (P - 35)

73,83 2,000 147,66

TOTAL Titol 3 01.10.01 1.930,88

Obra 01 Pressupost CONTROL DE QUALITAT

Capítol 11 PINTURES EN MARQUES VIALS

Titol 3 01 CONTROL DE MATERIALS

1 J89Z930N u Determinació del pes específic d'una mostra de pintura o vernís,
segons la norma UNE-EN ISO 2811-1 (P - 36)

53,89 1,000 53,89

2 J89ZDG03 u Assaig d'estabilitat a la calor d'una mostra de pintura termoplàstica per
a senyalització, segons la norma UNE 135221 EX (P - 38)

48,89 1,000 48,89

euros
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3 J89ZD20M u Determinació del temps d'assecatge de línies de carreteres d'una
mostra de pintura per a senyalització, segons la norma MELC 12.71 (P
- 37)

50,19 1,000 50,19

TOTAL Titol 3 01.11.01 152,97

Obra 01 Pressupost CONTROL DE QUALITAT

Capítol 12 VORADES DE FORMIGÓ

Titol 3 01 CONTROL DE MATERIALS

1 J961230D u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces
de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P
- 40)

137,16 1,000 137,16

2 J961310D u Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma
giratòria d'una mostra de vorada prefabricada de formigó, segons la
norma UNE-EN 1340 (P - 41)

144,35 1,000 144,35

3 J961D505 u Extracció i assaig a compressió d'un testimoni de vorada de formigó,
segons la norma UNE-EN 12504-1 i UNE-EN 12390-3 (P - 42)

100,96 1,000 100,96

TOTAL Titol 3 01.12.01 382,47

Obra 01 Pressupost CONTROL DE QUALITAT

Capítol 12 VORADES DE FORMIGÓ

Titol 3 02 CONTROL GEOMÈTRIC

1 J961110D u Determinació de la forma, mides i designació d'una mostra de vorada
prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P - 39)

66,09 1,000 66,09

TOTAL Titol 3 01.12.02 66,09

Obra 01 Pressupost CONTROL DE QUALITAT

Capítol 13 LLOSETES DE MORTER COMPRIMIT

Titol 3 01 CONTROL DE MATERIALS

1 J9C12F3A u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de
panot, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 44)

143,27 1,000 143,27

2 J9C13F3A u Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra de 4 peces de
panot, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 45)

155,03 1,000 155,03

3 J9C14F3A u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces
de panot, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 46)

70,45 1,000 70,45

TOTAL Titol 3 01.13.01 368,75

Obra 01 Pressupost CONTROL DE QUALITAT

Capítol 13 LLOSETES DE MORTER COMPRIMIT

Titol 3 02 CONTROL GEOMÈTRIC

1 J9C11F3A u Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4
peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 43)

81,73 1,000 81,73

euros
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TOTAL Titol 3 01.13.02 81,73

Obra 01 Pressupost CONTROL DE QUALITAT

Capítol 14 TOT-Ú ARTIFICAL

Titol 3 01 CONTROL DE MATERIALS

1 J0304L03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons
la norma UNE-EN 933-1 (P - 1)

30,72 1,000 30,72

2 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE-EN 933-8 (P - 5)

24,22 2,000 48,44

3 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103104, UNE 103103 (P - 4)

35,01 1,000 35,01

4 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 - 8)

89,45 1,000 89,45

5 J03DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una
mostra de sòl granular, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 9)

33,14 1,000 33,14

6 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 7)

117,20 1,000 117,20

7 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 6)

62,53 1,000 62,53

TOTAL Titol 3 01.14.01 416,49

Obra 01 Pressupost CONTROL DE QUALITAT

Capítol 14 TOT-Ú ARTIFICAL

Titol 3 02 CONTROL D'EXECUCIÓ

1 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 , per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 11)

13,23 2,000 26,46

2 J03DY10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 12)

152,80 1,000 152,80

TOTAL Titol 3 01.14.02 179,26

Obra 01 Pressupost CONTROL DE QUALITAT

Capítol 15 MESCLES BITUMINOSES EN CALENT

Titol 3 01 CONTROL DE MATERIALS

1 J9H1630D u Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig
d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa compactada, segons
la norma NLT 162 (P - 52)

294,72 1,000 294,72

2 J9H1310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 49)

37,66 1,000 37,66

3 J9H1210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 48)

43,19 1,000 43,19

4 J9H1410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la
densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una
mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 159, UNE-EN
12697-6 (P - 50)

131,22 1,000 131,22

euros
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TOTAL Titol 3 01.15.01 506,79

Obra 01 Pressupost CONTROL DE QUALITAT

Capítol 15 MESCLES BITUMINOSES EN CALENT

Titol 3 02 CONTROL D'EXECUCIÓ

1 J9H11101 u Presa d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 121
(P - 47)

9,90 2,000 19,80

2 J9H1520K u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta
testimoni de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 (P
- 51)

70,02 2,000 140,04

TOTAL Titol 3 01.15.02 159,84

Obra 01 Pressupost CONTROL DE QUALITAT

Capítol 16 ESPLANADA MILLORADA

Titol 3 01 CONTROL DE MATERIALS

1 J03D3203 u Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0,080
UNE d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 152 (P - 3)

19,12 1,000 19,12

2 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 6)

62,53 1,000 62,53

TOTAL Titol 3 01.16.01 81,65

Obra 01 Pressupost CONTROL DE QUALITAT

Capítol 16 ESPLANADA MILLORADA

Titol 3 02 CONTROL D'EXECUCIÓ

1 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 , per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 11)

13,23 1,000 13,23

TOTAL Titol 3 01.16.02 13,23

Obra 01 Pressupost CONTROL DE QUALITAT

Capítol 17 FORMIGÓ ASSENTAMENT VORADES I RIGOLA

Titol 3 01 CONTROL DE MATERIALS

1 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 - 21)

18,04 1,000 18,04

TOTAL Titol 3 01.17.01 18,04

Obra 01 Pressupost CONTROL DE QUALITAT

Capítol 18 REGS D'IMPRIMACIÓ I ADHERÈNCIA

Titol 3 01 CONTROL DE MATERIALS

euros
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1 J055F30F u Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra
d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 194 (P - 19)

38,23 1,000 38,23

2 J055L70W u Assaig de destil·lació d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica,
segons la norma NLT 134 (P - 20)

118,46 1,000 118,46

TOTAL Titol 3 01.18.01 156,69

Obra 01 Pressupost CONTROL DE QUALITAT

Capítol 19 LLIT DE FORMIGÓ PER L'ASSENTAMENT DE CANONADES

Titol 3 01 CONTROL DE MATERIALS

1 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 - 21)

18,04 1,000 18,04

TOTAL Titol 3 01.19.01 18,04

Obra 01 Pressupost CONTROL DE QUALITAT

Capítol 20 FORMIGÓ FABRICATS EN CENTRAL FORMIGONERA

Titol 3 01 CONTROL DE MATERIALS

1 J060780A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de sis provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2 (P -
22)

124,05 3,000 372,15

TOTAL Titol 3 01.20.01 372,15

Obra 01 Pressupost CONTROL DE QUALITAT

Capítol 21 BARRES D'ACER CORRUGAT

Titol 3 01 CONTROL DE MATERIALS

1 J0B27103 u Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar
formigons segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 26)

14,50 8,000 116,00

2 J0B28103 u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 27)

17,39 8,000 139,12

TOTAL Titol 3 01.21.01 255,12

Obra 01 Pressupost CONTROL DE QUALITAT

Capítol 21 BARRES D'ACER CORRUGAT

Titol 3 02 CONTROL GEOMÈTRIC

1 J0B21103 u Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 25)

79,70 8,000 637,60

euros



Pla de control de qualitat

PRESSUPOST Data: 18/05/13 Pàg.: 10

TOTAL Titol 3 01.21.02 637,60

euros
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NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01  CONTROL DE MATERIALS 452,59

Capítol 01.01  BETUM PER A BARREGES BITUMINOSES EN CALENT 452,59

Titol 3 01.02.01  CONTROL DE MATERIALS 753,46

Titol 3 01.02.02  CONTROL D'EXECUCIÓ 26,46

Capítol 01.02  REBLERT LOCALITZAT 779,92

Titol 3 01.03.01  CONTROL DE MATERIALS 637,09

Titol 3 01.03.02  CONTROL D'EXECUCIÓ 217,67

Capítol 01.03  REBLERT A CEL OBERT 854,76

Titol 3 01.04.01  CONTROL DE MATERIALS 287,28

Titol 3 01.04.02  CONTROL D'EXECUCIÓ 166,03

Capítol 01.04  TERRAPLENS AMB SÒLS SELECCIONATS 453,31

Titol 3 01.05.01  CONTROL DE MATERIALS 287,28

Titol 3 01.05.02  CONTROL D'EXECUCIÓ 166,03

Capítol 01.05  CORONACIÓ DE TERRAPLENS /ESPLANADES 453,31

Titol 3 01.06.01  CONTROL DE MATERIALS 224,75

Titol 3 01.06.02  CONTROL D'EXECUCIÓ 166,03

Capítol 01.06  CORONACIÓ DE TERRAPLENS/ESPLANADES (EN DESMUNT 390,78

Titol 3 01.07.01  CONTROL DE MATERIALS 120,17

Capítol 01.07  MATERIALS FILTRANT 120,17

Titol 3 01.08.01  CONTROL DE MATERIALS 18,04

Capítol 01.08  FORMIGÓ DE NETEJA 18,04

Titol 3 01.09.01  CONTROL DE MATERIALS 63,66

Titol 3 01.09.02  CONTROL GEOMÈTRIC 46,91

Capítol 01.09  PERFILS BUITS QUADRATS 110,57

Titol 3 01.10.01  CONTROL DE MATERIALS 1.930,88

Capítol 01.10  JUNTES D'ESTANQUEITAT EN OBRES DE FORMIGÓ 1.930,88

Titol 3 01.11.01  CONTROL DE MATERIALS 152,97

Capítol 01.11  PINTURES EN MARQUES VIALS 152,97

Titol 3 01.12.01  CONTROL DE MATERIALS 382,47

Titol 3 01.12.02  CONTROL GEOMÈTRIC 66,09

Capítol 01.12  VORADES DE FORMIGÓ 448,56

Titol 3 01.13.01  CONTROL DE MATERIALS 368,75

Titol 3 01.13.02  CONTROL GEOMÈTRIC 81,73

Capítol 01.13  LLOSETES DE MORTER COMPRIMIT 450,48

Titol 3 01.14.01  CONTROL DE MATERIALS 416,49

Titol 3 01.14.02  CONTROL D'EXECUCIÓ 179,26

Capítol 01.14  TOT-Ú ARTIFICAL 595,75

Titol 3 01.15.01  CONTROL DE MATERIALS 506,79

Titol 3 01.15.02  CONTROL D'EXECUCIÓ 159,84

Capítol 01.15  MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 666,63

Titol 3 01.16.01  CONTROL DE MATERIALS 81,65

Titol 3 01.16.02  CONTROL D'EXECUCIÓ 13,23

Capítol 01.16  ESPLANADA MILLORADA 94,88

Titol 3 01.17.01  CONTROL DE MATERIALS 18,04

Capítol 01.17  FORMIGÓ ASSENTAMENT VORADES I RIGOLA 18,04

Titol 3 01.18.01  CONTROL DE MATERIALS 156,69

euros
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Capítol 01.18  REGS D'IMPRIMACIÓ I ADHERÈNCIA 156,69

Titol 3 01.19.01  CONTROL DE MATERIALS 18,04

Capítol 01.19  LLIT DE FORMIGÓ PER L'ASSENTAMENT DE CANONADES 18,04

Titol 3 01.20.01  CONTROL DE MATERIALS 372,15

Capítol 01.20  FORMIGÓ FABRICATS EN CENTRAL FORMIGONERA 372,15

Titol 3 01.21.01  CONTROL DE MATERIALS 255,12

Titol 3 01.21.02  CONTROL GEOMÈTRIC 637,60

Capítol 01.21  BARRES D'ACER CORRUGAT 892,72

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
9.431,24

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  BETUM PER A BARREGES BITUMINOSES EN CALENT 452,59

Capítol 01.02  REBLERT LOCALITZAT 779,92

Capítol 01.03  REBLERT A CEL OBERT 854,76

Capítol 01.04  TERRAPLENS AMB SÒLS SELECCIONATS 453,31

Capítol 01.05  CORONACIÓ DE TERRAPLENS /ESPLANADES 453,31

Capítol 01.06  CORONACIÓ DE TERRAPLENS/ESPLANADES (EN DESMUNT) 390,78

Capítol 01.07  MATERIALS FILTRANT 120,17

Capítol 01.08  FORMIGÓ DE NETEJA 18,04

Capítol 01.09  PERFILS BUITS QUADRATS 110,57

Capítol 01.10  JUNTES D'ESTANQUEITAT EN OBRES DE FORMIGÓ 1.930,88

Capítol 01.11  PINTURES EN MARQUES VIALS 152,97

Capítol 01.12  VORADES DE FORMIGÓ 448,56

Capítol 01.13  LLOSETES DE MORTER COMPRIMIT 450,48

Capítol 01.14  TOT-Ú ARTIFICAL 595,75

Capítol 01.15  MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 666,63

Capítol 01.16  ESPLANADA MILLORADA 94,88

Capítol 01.17  FORMIGÓ ASSENTAMENT VORADES I RIGOLA 18,04

Capítol 01.18  REGS D'IMPRIMACIÓ I ADHERÈNCIA 156,69

Capítol 01.19  LLIT DE FORMIGÓ PER L'ASSENTAMENT DE CANONADES 18,04

Capítol 01.20  FORMIGÓ FABRICATS EN CENTRAL FORMIGONERA 372,15

Capítol 01.21  BARRES D'ACER CORRUGAT 892,72

Obra 01 Pressupost CONTROL DE QUALITAT 9.431,24

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
9.431,24

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost CONTROL DE QUALITAT 9.431,24

9.431,24

euros
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                                                                                                                             PRESSUPOST 
Últim full 



Pla de control de qualitat

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ....................................................................... 9.431,24 €

Subtotal ............... 9.431,24 €

21 % IVA SOBRE 9.431,24............................................................................................... 1.980,56 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE D'OBRA ............. ....................... 11.411,80 €

Aquest pressupost d'execució per contracte d'obra, puja a la quantitat de : 

( ONZE MIL QUATRE-CENTS ONZE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS )

11.411,80 €TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONJUNT  ........... .....................

Aquest pressupost d'execució per contracte conjunt d'obra i control de qualitat, puja a la
quantitat de :

( ONZE MIL QUATRE-CENTS ONZE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS )
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Objectius 

El present Estudi de Seguretat i Salut té per objectiu analitzar i estudiar els riscos 

d'execució de les obres recollides en el present projecte de Millora i pas inferior de 

vianants en l’estació de ferrocarrils de Llançà. Aportant les possibles solucions 

mitjançant la recomanació de les mesures preventives necessàries per evitar o reduir 

al mínim els possibles riscos de l'obra, tant a nivell col·lectiu com a nivell individual, 

respectant en tot moment el propi sistema d'execució de l'empresa constructora. Així, 

servirà per orientar al constructor adjudicatari de les obres d'aquest projecte amb unes 

directrius bàsiques segons el que disposa l'obligatorietat de l'aplicació del Reial decret 

1627/97 de 24 d'octubre de 1997 i el seu àmbit d'aplicació. 

Per tot això, aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix les bases per a la realització 

del Pla de Seguretat i Salut, que serà l'adaptació a les necessitats particulars i 

conjuntes de l'obra i del contractista. Servirà per donar les directrius bàsiques a 

l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en matèria de prevenció 

de riscos professionals, no podent al·legar desconeixement en el cas que alguna 

disposició en vigor no quedi suficientment reflectida en aquest present estudi. 

Així mateix, la direcció facultativa, abans del inici de l'obra, exigirà a l'empresa 

constructora la redacció del Pla de Seguretat i Salut per a la seva aprovació i 

seguiment, adaptant l'Estudi als seus mitjans i metodologia d'execució. 

En l'obra ha d'existir un llibre d'incidències pel seguiment i control del Pla de 

Seguretat. 

1.2 Àmbit d’aplicació 

La vigència del present Estudi s'inicia des de la data en què es produeixi l'aprovació pel 

servei al que està adscrita l'obra, previ informe favorable de la Direcció facultativa de 

Seguretat. 

La seva aplicació serà vinculant per a tot el personal propi de l'empresa constructora 

adjudicatària de les obres i el dependent d'altres empreses subcontractades, en 

realitzar els seus treballs a l'interior del recinte de l'obra i amb independència de les 
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condicions contractuals que regulin la seva intervenció. 

1.3 Variacions 

L'Estudi de Seguretat i Salut podrà ser modificat en funció del procés de construcció de 

l'obra i de les possibles incidències que puguin sorgir al llarg de la mateixa, prèvia 

aprovació expressa de la Direcció facultativa de Seguretat. 

1.4 Dades del projecte  

El projecte de Millora i pas inferior de vianants en l’estació de ferrocarrils de Llançà, al 

que pertany aquest Estudi de Seguretat i Salut, té un pressupost d'execució material 

de quatre-cents seixanta-sis mil nou-cents cinquanta euros amb deu cèntims 

(466.950,10 €), sent la partida de seguretat i salut, justificada i analitzada en el present 

document, de disset mil cinc-cents seixanta-sis euros amb noranta-sis cèntims 

(17.566,96 €). 

El termini d'execució d'aquest projecte és de 4 mesos i 14 dies (98 dies laborals). 

2. DADES D’INTERÈS PER A LA PREVENCIÓ DE RISCOS 

2.1 Descripció de l’obra i el seu procés constructiu 

Els treballs a realitzar, en les seves diferents especialitats, en l'execució del citat 

Projecte, podrien consistir bàsicament en el desenvolupament de les següents fases 

principals de construcció: 

 Pantalles de formigó realitzades en l’andana de l’estació de ferrocarrils i 

properes a les vies, amb el seu posterior buidatge del recinte format. 

 Estructures de formigó armat realitzades in situ, en el mateix recinte format per 

les pantalles, sent empeses mitjançant el sistema d’empenta oleodinàmic, sota 

les vies fèrries. 

 Execució de diversos elements estructurals: escales per donar els accessos, 

forjats per tancar el recinte dels accessos. 

 Treballs d'acabat d'obra de paleta, enrajolats, pintat, sanejament, etc. 

 Col·locació de totes les instal·lacions necessàries. 
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Les activitats principals a executar en el desenvolupament dels treballs detallats són, 

bàsicament, les següents: 

 Manipulació de materials, a mà i amb mitjans mecànics. 

 Transport de materials. 

  Muntatge d'estructures. 

  Maniobres de hissat i situació en obra de materials. 

Més endavant s'analitzaran els riscos previsibles inherents als mateixos, i es descriuran 

les mesures de protecció previstes en cada cas. 

2.2 Previsió de medis humans pel desenvolupament de l’obra 

El nombre aproximat de treballadors previstos, seran uns vuit, estimant-ne un màxim 

de dotze. 

La mà d'obra directa prevista en funció dels treballs a realitzar, la podrien compondre 

treballadors dels següents oficis: 

 Caps d'Equip, Comandament de Brigada. 

 Muntadors mecànics. 

 Soldadors. 

 Peons. 

La mà d'obra indirecta estarà composta per: 

 Caps d'Obra. 

 Tècnics d'execució / Control de qualitat / Seguretat. 

 Encarregats. 

 Administratius. 

Totes aquestes persones, o sigui tots els treballadors de l'obra, rebran informació dels 

treballs a realitzar i els riscos que comporten, així com formació per a la correcta 

adopció de mesures de seguretat per anul·lar-los i/o neutralitzar-los mitjançant la 

implantació de mitjans de protecció col·lectiva, en primer lloc, i la utilització d'equips 

de protecció individual, en segon lloc. 
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2.3 Interferència i serveis afectats per la situació d’obra 

Un cop examinada la parcel·la de terreny a on es realitzarà el projecte d'execució 

d'obra, es pot observar que no s'han detectat interferències de serveis públics (línies 

elèctriques, gas, aigua i telèfon). 

Si durant la realització de treballs en l'obra es detecten algunes de les interferències 

referides, s'acordonarà la zona i se sol·licitarà a la companyia instal·ladora, per escrit, 

procedir a la desviació de les mateixes. Si no és possible la paralització dels treballs, es 

comunicarà al Servei de Prevenció de l'empresa, al qual donarà instruccions sobre les 

mesures preventives a adoptar. 

2.4. Maquinària i medis auxiliars 

La maquinària y els medis auxiliars més significatius que es preveuen utilitzar per a 

l’execució dels treballs objecte del present Estudi, són els que s’indiquen a continuació: 

 Equip de soldadura elèctrica. 

 Camió de transport. 

 Plataforma aèria autopropulsada. 

 Gats hidràulics per a l’empenta d’estructures de formigó. 

 Camió grua. 

 Carretó elevador. 

 Perforadores de mà. 

 Talla tubs. 

 Radials i esmeriladores. 

 Tractells, corrioles, eslingats, grillets, etc.  

Entre els mitjans auxiliars cal esmentar els següents: 

 Bastides metàl·liques modulars. 

 Polispasts. 

 Cinturons de seguretat. 

 Entenimentada (cable) vida. 
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 Escales de mà. 

 Quadres elèctrics auxiliars. 

 Instal·lacions elèctriques provisionals. 

 Eines de mà. 

2.5 Instal·lacions elèctriques provisionals 

Per al subministrament d'energia a les màquines i eines elèctriques pròpies dels 

treballs objecte del present Estudi, s'instal·laran quadres de distribució amb presa de 

corrent alimentats mitjançant grups electrògens. 

Tant els riscos previsibles com les mesures preventives a aplicar per als treballs en 

instal·lacions, elements i màquines elèctriques són analitzades en els apartats 

següents. 

3. ACTUACIONS PRÈVIES A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

3.1 Accessos, tancaments i rampes 

Els accessos, tancaments i rampes hauran de complir les següents especificacions de 

caràcter general: 

 Accessos: seran còmodes i segurs per a persones, vehicles i maquinària. 

 Tancament: hauran de ser d'una altura de 2 metres i disposar-se segons  els 

especificats en els plànols del present Estudi de Seguretat i Salut. 

 Rampes: les rampes per al moviment de camions s'executaran amb pendents 

iguals o inferiors al 12% en els trams rectes i al 8% en les corbes. 

Es col·locarà un STOP a la sortida de la rampa i se senyalitzarà adequadament 

els 2 laterals de la rampa establint límits segurs per evitar bolcades o 

desplaçaments de camions o maquinària. 

3.2 Senyalitzacions 

De forma general, s’haurà d’atendre la següent senyalització en l'obra, si bé s'utilitzarà 

l'adequada en funció de les situacions no previstes que sorgeixin. 

 En l'oficina d'obra s'instal·larà un cartell amb els telèfons d'interès més 
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importants utilitzables en cas d'accident o incident en el recinte d'obra. El 

referit cartell ha d'estar en un lloc visible i al costat del telèfon, per poder fer ús 

del mateix, si fos necessari, en el menor temps possible. 

 En les entrades de personal a l'obra s'instal·laran els següents senyals: 

- Prohibit el pas a tota persona aliena a l'obra. 

- Ús obligatori del casc de seguretat. 

- Perill indeterminat. 

 S’haurà d’utilitzar la cinta bicolor per advertir del senyal de perill en aquelles 

zones on existeixi risc (rases, buidatges, etc.) i s’ha de col·locar el senyal de risc 

de caiguda a diferent nivell, fins a la instal·lació de la protecció perimetral amb 

elements rígids resistents. 

 A les zones on existeixi perill d'incendi per emmagatzematge de material 

combustible, es col·locarà el senyal de prohibit fumar. 

 En els treballs amb martells pneumàtics i compressors es col·locarà el senyal 

d'ús obligatori de protectors auditius. 

 A la zona d'ubicació de la farmaciola de primers auxilis s'instal·larà el senyal 

corresponent perquè la seva localització visual es realitzi amb facilitat i 

rapidesa. 

 A les zones on es col·loquin extintors, es posaran els corresponents senyals per 

a la seva fàcil localització. 

 En els treballs superposats i operacions de desencofrat es col·locarà el senyal 

de caiguda d'objectes. 

 A les zones d'apilament de materials es col·locarà el senyal de caiguda al mateix 

nivell. 

3.3 Instal·lacions provisionals dels treballadors 

Totes les instal·lacions de l'obra es mantindran netes. En conseqüència amb l'anterior, 

s'organitzarà un servei de neteja perquè siguin escombrades i fregades amb els mitjans 

necessaris per a tal fi. 
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Els residus no han de romandre en els locals utilitzats per les persones sinó en 

l'exterior d’aquests en galledes amb tapa. 

Es compliran les següents normes: 

 Menjador: 

- 1 escalfa menjades per cada 50 operaris. 

- 1 aixeta en la pileta per cada 10 operaris. 

 Lavabos: 

- 1 vàter per cada 25 operaris. 

- 1 dutxa per cada 10 operaris. 

- 1 lavabo per cada 10 operaris. 

- 1 escalfador d'aigua. 

- Sabó, porta rotllos, paper higiènic, etc. 

 Vestuaris: 

- Bancs, penjadors. 

- 1 taquilla per treballador. 

Referent a la instal·lació dels lavabos, el Pla de Seguretat i Salut podrà tenir en compte 

l'ús dels lavabos de la part de l'actual estació sobre la qual no s'actua. 

3.4 Primers auxilis. Itineraris d’evacuació per accidents greus 

L'assistència elemental per a les petites lesions que poden patir pel personal d'obra 

durant el projecte, s'atendran en la farmaciola instal·lada a peu d'obra, facilitada per la 

mútua d'accidents de treball. 

Així mateix, es disposarà d'una farmaciola per efectuar les cures d'urgència i 

convenientment senyalitzat. Es farà càrrec d'aquesta farmaciola la persona més 

capacitada. La farmaciola contindrà: 

 1 Flascó contenint aigua oxigenada. 

 1 Flascó contenint alcohol de 96 graus. 
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 1 Flascó contenint tintura de iode. 

 1 Flascó contenint mercurocrom. 

 1 Flascó contenint amoníac. 

 1 Caixa contenint gasa estèril. 

 1 Caixa contenint cotó hidròfil estèril. 

 1 Rotllo d'esparadrap. 

 1 Torniquet. 

 1 Borsa per a aigua o gel. 

 1 Borsa contenint guants esterilitzats. 

 1 Termòmetre clínic. 

 1 Caixa d'apòsits autoadhesius. 

 Analgèsics. 

L'itinerari per accedir, en el menor termini possible, al Centre assistencial per a 

accidents greus, serà conegut per tot el personal present en l'obra i col·locat en lloc 

visible (interior de vestuari, menjador, etc.). 

3.5 Zones de treball, circulació i apilaments 

Circulació per als vianants i de vehicles dels usuaris de l’estació de ferrocarrils: 

 El recinte de l'obra o de les zones de treball corresponents a la mateixa, estaran 

perfectament delimitats mitjançant una tanca perimetral o abalisat de tota la 

seva àrea d'influència, susceptible de ser franquejada per personal o vehicles 

aliens a l'obra. 

 En aquelles zones que puguin generar caigudes d'objectes des d'altures 

superiors, es disposarà una marquesina rígida o, en defecte d'això, 
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s'acordonarà la zona de risc de possible interferència entre els materials 

despresos i la circulació aliena a l'obra. 

 Es disposaran de proteccions col·lectives, en previsió de caigudes d'objectes des 

de les zones situades en altura (xarxes, plataformes de recollida, baranes, 

conductes d'evacuació d'enderrocs, etc). 

 Els senyals de tràfic hauran d'ajustar-se, en quan a la seva distribució i 

característiques es refereix, l’ establert per a obres en la Instrucció 8.3-IC de      

l' ORDRE MINISTERIAL de 31.08.87 del MOPU. 

 Tots els accessos a l'obra disposaran dels senyals de seguretat normalitzades 

segons l’ establert en el RD 1403/1986, sobre senyalització de seguretat en els 

centres i locals de treball. 

 Els obstacles situats en els voltants de l'obra hauran d'estar adequadament 

abalisats i senyalitzats. 

 Es contractarà un Seguros de Responsabilitat Civil de l'obra. 

Circulació del personal d'obra: 

 Les conduccions i altres elements situats a una altura inferior a 1,80 m., situats 

sobre els llocs de treball, hauran d'estar adequadament senyalitzats, per evitar 

xocs contra ells. 

 No s'habilitaran com a zones de pas, zones que tenen un amplària entre 

paraments verticals inferiors a 0,60 m. 

 Els passos sota zones de treball hauran de disposar de marquesina rígida. 

 Les zones de pas que hagin de superar rases i desnivells han de disposar de 

passarel·les amb baranes sòlides i completes. 

 Els accessos fixos a diferents nivells de l'obra han de disposar d'escales amb 

esglaons amplis, sòlid i estable, dotades de baranes o xarxes, tancant els 

laterals. 

 Les zones de pas han d'estar permanentment lliures d'apilaments i obstacles. 

 Els punts de previsible caiguda d'objectes des de zones superiors, així com les 
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zones de perill per evolució de màquines en moviment, han de romandre 

perfectament fitades mitjançant balises i senyalització de risc. 

 Els buits horitzontals o verticals amb riscos de caigudes d'altura de persones o 

objectes, han d'estar protegits o, com a mínim i en moments puntuals, 

senyalitzats. 

 Totes les zones de pas del personal estaran dotades d'il·luminació suficient. 

3.6 Instal·lació elèctrica provisional 

Prèvia petició de subministrament, es procedirà al muntatge de la instal·lació elèctrica 

provisional d'obra. 

S’ han de considerar com a riscos més freqüents els següents: 

 Contactes elèctrics directes. 

 Contactes elèctrics indirectes. 

 Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció. 

 Mal comportament de les preses de terra (incorrecta instal·lació). 

 Cremades. 

 Incendis. 

S'adoptaran les següents mesures preventives: 

a) per als cables. 

- El calibre o secció del cablejat serà sempre l'adequat per a la càrrega 

elèctrica que ha de suportar en funció del càlcul realitzat per a la 

maquinària i la il·luminació prevista. 

- Els fils tindran la funda protectora aïllant sense defectes apreciables (estrips 

i repelons).  

- La distribució general des del quadre general d'obra als quadres secundaris i 

de planta, s'efectuarà mitjançant mànega elèctrica antihumitat. 

- L'estesa dels cables i mànegues, s'efectuarà a una altura mínima de 2 m en 

els llocs per als vianants i de 5 m en els de vehicles, mesurats sobre el nivell 

del paviment, encara que es donarà preferència a enterrar els cables 
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elèctrics en els passos de vehicles.  

- Els entroncaments provisionals entre mànegues, s'executaran mitjançant 

connexions estancs antihumitat. 

- Els entroncaments definitius s'executaran utilitzant caixes d'entroncaments 

normalitzats estancs de seguretat. 

- Les mànegues de subministrament als quadres de planta transcorreran pel 

buit de les escales. 

- El traçat de les mànegues de subministrament elèctric a les plantes, serà 

penjat a una altura sobre el paviment o al costat dels paraments verticals, 

per evitar accidents per agressió a les mànegues arran de terra. 

- Les mànegues "allargadora", per ser provisionals i de curta estada, poden 

portar-se recolzades pel sòl, però al costat dels paraments verticals. 

- Les mànegues "allargadora" provisionals, s'empalmaran mitjançant 

connexions estancs antihumitat o fundes aïllants termoretràctils. 

b) per als interruptors. 

- S'ajustaran expressament a l'especificat en el Reglament Electrotècnic de 

Baixa Tensió. 

- Els interruptors s'instal·laran a l'interior de caixes normalitzades, proveïdes 

de porta d'entrada amb pany de seguretat. 

- Les caixes d'interruptors tindran adherida sobre la seva porta, un senyal 

normalitzat de “perill, risc elèctric". 

c) per als quadres elèctrics. 

- Seran metàl·lics de tipus intempèrie, amb porta i pany (amb clau), segons 

norma UNEIX-20324. 

- Malgrat ser per a intempèrie, es protegiran de l'aigua de pluja mitjançant 

viseres eficaces com a protecció addicional. 

- Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra. 

- Posseiran adherides sobre la porta un senyal normalitzat de "perill, risc 
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elèctric". 

- Els quadres elèctrics es penjaran pendents de taulers de fusta rebuts als 

paraments verticals o bé, a "peus drets" ferms. 

- Els quadres elèctrics posseiran preses de corrent per a connexions 

normalitzades blindades per a intempèrie. 

d) per a les preses d'energia. 

- Les preses de corrent dels quadres s'efectuaran dels quadres de distribució, 

mitjançant clavilles normalitzades blindades (protegides contra contactes 

directes). Aquesta norma és extensiva a les preses del "quadre general" i 

"quadre de distribució". 

- Cada presa de corrent subministrarà energia elèctrica a un sol aparell, 

màquina o màquina - eina. 

- La tensió sempre estarà en la clavilla "femella", mai en la "mascle", per 

evitar els contactes elèctrics directes. 

e) per a la protecció dels circuits. 

- La instal·lació tindrà tots aquells interruptors automàtics que el càlcul 

defineixi com a necessaris; no obstant això, es calcularan sempre minorant, 

amb la finalitat de que actuïn dins del marge de seguretat, és a dir, abans 

que el conductor al que protegeixen, arribi a la càrrega màxima admissible. 

- Els interruptors automàtics s'instal·laran en totes les línies de presa de 

corrent dels quadres de distribució i d'alimentació a totes les màquines, 

aparells i màquines - eines de funcionament elèctric. 

- Els circuits generals estaran també protegits amb interruptors. 

- La instal·lació d'enllumenat general, per a les "instal·lacions provisionals 

d'obra i de primers auxilis" i altres casetes, estarà protegida per 

interruptors automàtics magneto tèrmics. 

- Tota la maquinària elèctrica estarà protegida per un disjuntor diferencial. 

- Totes les línies estaran protegides per un disjuntor diferencial. 

- Els disjuntors diferencials s'instal·laran d'acord amb les següents 
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sensibilitats: 

300 dt. - (segons R.I.B.T.). Alimentació a la maquinària. 

30 dt. - (segons R.I.B.T.). Alimentació a la maquinària com a millora del 

nivell de seguretat. 

30 dt. - Per a les instal·lacions elèctriques d'enllumenat no portàtil. 

f) per a les preses de terra 

- El transformador de l'obra serà dotat d'una presa de terra ajustada als 

Reglaments vigents i a les normes pròpies de la companyia elèctrica 

subministradora a la zona. 

- Les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposaran de presa de terra. 

- El neutre de la instal·lació estarà posat a terra. 

- La presa de terra s'efectuarà a través de la pica o placa de cada quadre 

general. 

- El fil de presa de terra, sempre estarà protegit amb macarró en colors groc i 

verd. Es prohibeix expressament utilitzar-ho per a altres usos. 

- S'instal·laran preses de terra independents en els següents casos: 

Carrils per a estada o desplaçament de màquines.  

Carrils per a desplaçament de muntacàrregues o d'ascensors. 

- La presa de terra de les màquines - eina que no estiguin dotades de doble 

aïllament, s'efectuarà mitjançant fil neutre en combinació amb el quadre de 

distribució corresponent i el quadre general d'obra. 

- Les preses de terra calculades estaran situades en el terreny de tal forma 

que el seu funcionament i eficàcia sigui el requerit per la instal·lació. 

- La conductivitat del terreny augmentarà abocant aigua de forma periòdica 

en el lloc de clavat de pica (placa o conductor). 

- Les preses de terra de quadres elèctrics generals diferents, seran 

independents elèctricament. 
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g) per al manteniment i reparació de la instal·lació elèctrica provisional d'obra. 

- El personal de manteniment de la instal·lació serà responsable l’ 

electricista, en possessió de carnet professional corresponent. 

- Tota la maquinària elèctrica es revisarà periòdicament, i especialment, en el 

moment en el qual es detecti una fallada, moment en el qual la hi declararà 

"fora de servei" mitjançant desconnexió elèctrica i el pengi del rètol 

corresponent en el quadre de govern. 

- L'ampliació o modificació de línies, quadres i similars solament l'efectuaran 

els electricistes. 

3.7 Il·luminació 

La il·luminació de les zones serà sempre l'adequada per realitzar els treballs amb 

seguretat.  

La il·luminació mitjançant portàtils es farà amb portalàmpades estanc de seguretat 

amb mànec aïllant, reixeta protectora de la bombeta dotada de ganxo de penjament a 

la paret, mànega antihumitat, clavilla de connexió normalitzada estanca de seguretat, 

alimentat a 24 volts. 

Les zones de pas de l'obra estaran permanentment il·luminades evitant zones fosques. 

3.8 Mesures contra incendis 

En els emmagatzematges d'obra. 

Normalment i per motius de funcionalitat i organització de les zones, es solen 

emmagatzemar en recintes separats els materials que s’han d'utilitzar en oficis 

diferents. Aquest principi bàsic és favorable a la protecció contra incendis i han de 

separar-se clarament entre materials combustibles, i tots ells han d'evitar qualsevol 

tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

Els combustibles líquids i lubrificants precisen estar en un local aïllat, vigilat i 

convenientment ventilat, amb tots els recipients tancats. 

 En la maquinària:  
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La maquinària, que pot ser fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, han 

de tenir les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos 

s'instal·larà presa de terra. Totes les deixalles, encenalls i desaprofitaments que 

es produeixin pel treball, han de ser apartats amb regularitat, deixant nets 

diàriament els voltants de les màquines. 

 En el transvasament de combustible: 

Els operaris de transvasament de combustible han d'efectuar-se amb una bona 

ventilació, fora de la influència d'espurnes i fonts d'ignició. Es preveurà, així 

mateix, les conseqüències de possibles vessaments durant l'operació. 

La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part 

de la conducta a seguir en aquests treballs. 

Quan es transvasen líquids combustibles o s'omplen dipòsits, es pararan els 

motors accionats pel combustible que s'està transvasant. 

 Protecció dels treballs de soldadura: 

En els treballs de soldadura i tall, s'han de protegir de la projecció de matèries 

incandescents els objectes que siguin susceptibles de combustió i que no hagin 

de ser canviats del seu emplaçament, cobrint-los amb mantes ignífugues o amb 

lones, a ser possibles mullades. 

Periòdicament s'han de comprovar si sota les lones ha pogut introduir-se 

alguna espurna o hi ha hagut un reescalfament excessiu. 

No podran efectuar-se treballs de tall i soldadura en llocs on hi hagi explosius, 

vapors inflamables, o on malgrat totes les mesures possibles de precaució no 

pugui garantir-ne la seguretat davant un eventual incendi. 

 Mitjans d'extinció per a tots els casos: 

En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 

transvasament de combustible, treballs de soldadura) i en aquelles altres en 

què es manipuli una font d'ignició, s’han de col·locar extintors, la càrrega i 

capacitat dels quals han d’estar acord amb la naturalesa del material del 
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combustible i amb el volum d'aquest, així com de sorra i terra on es manegin 

líquids inflamables, amb l'eina pròpia per estendre-la. 

En el cas de grans quantitats d'apilament, emmagatzematge o concentració 

d'embalatges o deixalles, s’han de completar els mitjans de protecció amb 

mànegues de reg que proporcionin aigua abundant. 

 Informació als vigilants d'obra: 

Els vigilants d'obra seran informats dels punts i zones que poden revestir perill 

d'incendi en l'obra, i de les mesures de protecció existents en la mateixa, 

perquè puguin eventualment fer ús d'elles, així com la possibilitat de donar 

l'avís corresponent als serveis públics d'extinció d'incendis. 

3.9 Demolicions 

Els riscos més freqüents en aquest tipus d'operacions són: 

 Caigudes d'altura des d'un element elevat o per enfonsament de la zona 

ocupada per algun treballador. 

 Caiguda de materials per caiguda o ensorrament d'elements  

 Contactes elèctrics. 

 Xocs i cops en el cap. 

 Caigudes al mateix nivell. 

 Talls. 

 Trepitjades sobre objectes punxants. 

 Inhalació de pols. 

 Soroll. 

Les mesures preventives a tenir en compte són: 

 Desinfectar. 

 Sobre una mateixa zona no s’han d'executar treballs a diferents nivells, ja que 

la caiguda de materials pot afectar als treballadors situats en nivells inferiors. 
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 Quan l'altura de treball sobre el nivell inferior superi els dos metres, s'utilitzarà 

protecció col·lectiva (xarxes, baranes, malla, etc.) o cinturó de seguretat. 

 Tot element enderrocats per tracció o embranzida, ha de quedar exempt amb 

anterioritat dels elements confrontants per no produir arrossegaments en la 

seva caiguda. L'abatiment per tracció d'un mur no ha de realitzar-se des d'una 

distància inferior a vegada i intervé l'altura d'aquell. 

 El punt d'aplicació de l'embranzida sobre la zona a derrocar, ha d'estar per 

sobre del centre de gravetat. 

 En tota demolició s'impedirà l'accés a les zones mitjançant barreres i 

senyalitzacions des de les plantes inferiors. 

 En finalitzar la jornada de treball no quedaran parets o elements en volada que 

presentin dubtes sobre la seva estabilitat. 

Les proteccions individuals a emprar són: 

 Casc de seguretat. 

 Guants de cuir. 

 Màscares protectores. 

 Protectors auditius. 

 Cinturó de seguretat classe C. 

 Ulleres contra projecció de fragments. 

4. ANÀLISIS DE RISC I PREVENCIÓ, DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

4.1 Moviment de terres 

4.1.1 Murs pantalles  

Riscos més freqüents: 

 Caiguda de persones. 

 Contacte elèctric indirecte. 

 Talls. 
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 Burxades. 

 Cops per balanceig d'armadures, cullera, etc. 

 Bolcaments de màquines. 

 Atropellaments. 

 Els riscos derivats pel maneig de les armadures i formigó. 

Normes preventives: 

 Es precintarà la zona d'acció de la màquina. 

 S'utilitzaran caps de govern per al maneig dels elements suspesos. 

 Es protegiran les esperes d'armadures. 

 Es comprovarà que la posició de la màquina sigui estable. 

 Se senyalitzarà el tràfic i l’àrea de muntatge de les armadures. 

 Es prohibeix l'accés de treballadors a l'excavació de la pantalla. 

Protecció individual: 

 Casc de seguretat. 

 Guants. 

 Ulleres protectores d’impacte 

 Botes de seguretat. 

 Botes impermeables a l'aigua. 

4.1.2 Buidat de terres 

Riscos més freqüents: 

 Repercussions en les estructures d'edificacions confrontants. 

 Despreniment de terres. 

 Atropellaments, col·lisions, bolcaments i falses maniobres de la maquinària per 

als moviments de terres. 
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 Caiguda de persones, vehicles, maquinària o objectes des de la vora de 

coronació de l'excavació.  

 Caigudes de persones al mateix nivell. 

Mesures preventives: 

 Abans del començament dels treballs, s'inspeccionarà l'estat de les 

fonamentacions, apuntalaments o estintolaments, etc. dels edificis 

confrontants, amb la finalitat de preveure possibles moviments. Qualsevol 

anomalia es comunicarà immediatament al cap d'obra, després de procedir a 

desallotjar les zones exposades al risc. 

 En el cas de presència d'aigua en l'obra (alt nivell freàtic, fortes pluges, 

inundacions per trencament de conduccions, etc.), es procedirà 

immediatament el seu buidat en prevenció d'alteracions del terreny que 

repercuteixin l'estabilitat dels talussos o de les fonamentacions properes. 

 Durant l'excavació, abans de prosseguir el front d'avanç s'eliminaran les bitlles i 

viseres inestables. 

 La coronació de talussos del buidatge a les quals han d'accedir les persones, es 

protegiran mitjançant baranes, situada a dos metres de la vora de coronació del 

talús (com a norma general). 

 Es prohibeix realitzar qualsevol treball a peu de talussos inestables. 

 S'inspeccionaran abans de la represa de treballs el bon comportament dels 

apuntalaments, comunicant qualsevol anomalia al cap d'obra després d'haver 

paralitzat els treballs relacionats amb el risc detectat. 

 Es prohibeix romandre (o treballar) a l'entorn del radi d'acció del braç d'una 

màquina per al moviment de terres. 

 Es prohibeix romandre (o treballar) al peu d'un front d'excavació recentment 

obert, abans d'haver procedit a la seva inspecció, etc. 

 Els camins de circulació interna de vehicles tindran una distància mínima 

d'aproximació de la vora de coronació del buidatge de 3 m per a vehicles 

lleugers i 4 m per als pesats. 
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Protecció individual: 

 Casc de seguretat (ho utilitzaran, a part del personal a peu, els maquinistes i 

camioners que desitgin o hagin d'abandonar les corresponents cabines de 

conducció).  

 Botes de seguretat. 

 Vestits impermeables per a ambients plujosos. 

 Màscares protectores de la pols. 

 Cinturó de seguretat classe C. 

 Guants. 

4.2 Cimentació i estructura 

4.2.1 Encofrats 

Riscos més freqüents: 

 Cops a les mans durant l’ utilització del martell. 

 Caiguda dels encofradors al buit. 

 Bolcaments dels paquets de fusta (taulons, taulers, puntals, corretges, suports), 

durant les maniobres d’apuntalament de les plantes. 

 Caiguda de fusta al buit durant les operacions de desencofrat. 

 Caiguda de persones en caminar o treballar sobre els laterals de les bigues. 

 Caiguda de persones a la vora o buits del forjat. 

 Caigudes de persones al mateix nivell. 

 Tallar-se en utilitzar les taules de serra circular. 

 Trepitjades sobre objectes punxants. 

 Electrocució per anul·lació de preses de terra de maquinària elèctrica. 

 Cops en general amb objectes. 

 Dermatosis per contactes amb el ciment. 
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Mesures preventives:  

 En aquests treballs s'utilitzaran xarxes per evitar caigudes al buit. 

 Es prohibeix la permanència d'operaris a les zones de càrregues durant 

l'operació d' hissat de taulons, sotaponts, puntals i armadura; igualment, es 

procedirà durant l'elevació de biguetes, nervis, armadures, pilars, revoltons, 

etc. 

 L'ascens i descens del personal als encofrats s'efectuarà a través d'escales de 

mà. 

 S'instal·laran llistons sobre els fons de fusta de les lloses d'escala, un transit 

més segur en aquesta fase i evitar lliscaments. 

 S'instal·laran uns tubs de plàstics  en els extrems de les armadures per evitar 

que les armadures es puguin clavar a les persones. 

 Es farà l'ordre i la neteja durant l'execució dels treballs. 

 Els claus o puntes existents en la fusta usada, s'extrauran o reblaran. 

 El desencofrat es realitzarà sempre amb ajuda d'ungles metàl·liques, realitzant-

se sempre des del costat del que no pot desprendre’s la fusta. 

 Els recipients per a productes de desencofrat, es classificaran ràpidament per a 

la seva utilització o eliminació. En el primer cas, s'apilaran per a la seva elevació 

a la planta superior i en el segon, per al seu abocament en bats emplintades.  

 Abans de l'abocament del formigó, es comprovarà la bona estabilitat del 

conjunt. 

 Es prohibeix encofrar sense haver cobert el risc de caiguda des d'altura, 

mitjançant la rectificació de la situació de les xarxes. 

Protecció individual: 

 Casc de seguretat. 

 Botes de seguretat. 

 Cinturó de seguretat (Classe C). 

 Guants de cuir. 
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 Ulleres de seguretat. 

 Botes de goma o P.V.C. de seguretat. 

 Vestits impermeables per a ambients humits. 

4.2.2 Armadures 

 Riscos més freqüents: 

 Talls i ferides en mans i peus per maneig de rodons d'acer. 

 Aixafaments durant les operacions de càrrega i descàrrega de paquets 

d’armadures. 

 Aixafaments durant les operacions de muntatge d'armadures. 

 Ensopegades i torcedures en caminar sobre les armadures. 

 Els derivats dels eventuals trencaments de rodons d'acer durant l'estiratge o 

doblegat. 

 Sobreesforços. 

 Caigudes al mateix nivell. 

 Caigudes a diferent nivell. 

 Cops per caiguda o gir descontrolat de la càrrega suspesa. 

Mesures preventives: 

 S'habilitarà en obra un espai dedicat a l'apilament classificat dels rodons 

d’armadures propers al lloc de muntatge d'armadures. 

 Les línies elèctriques de distribució, de quadre a màquines, es protegiran per 

evitar burxades, i per la conseqüència possible pels contactes elèctrics 

indirectes. 

 Els paquets de rodons s'emmagatzemaran en posició horitzontal sobre suports 

de fusta capa a capa. 

 El transport aeri de paquets d'armadures mitjançant grua s'executarà 

suspenent la càrrega de dos punts separats mitjançant eslingues. L'angle 
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superior, serà igual o menor a 90 graus. 

 Les armadures muntades (pilars, graelles, etc.) s'emmagatzemarà en els llocs 

designats, separat del lloc de muntatge. 

 Els desaprofitaments o retallades de ferro i acer, es recolliran apilant-ne en el 

lloc determinat per a la seva posterior càrrega i transport a l'abocador. 

 Les armadures muntades es transportarà al punt d'ubicació suspesa del ganxo 

de la grua mitjançant eslingues que la subjectaran de dos punts distants per 

evitar deformacions i desplaçaments no desitjats. 

 Es prohibeix grimpar per les armadures en qualsevol cas. 

 Es prohibeix el muntatge de cèrcols perimetrals sense abans estar 

correctament instal·lades les xarxes de protecció. 

Protecció individual: 

 Casc de seguretat. 

 Guants de cuir. 

 Botes de seguretat. 

 Botes de goma de P.V.C. de seguretat. 

 Cinturó porta - eines. 

 Cinturó de seguretat classe C.  

  Vestits impermeables per a temps plujosos. 

4.2.3 Formigó 

Mesures preventives: 

 Abocaments mitjançant canaleta: 

- S'instal·laran topalls de final de recorregut dels camions formigoneres, per 

evitar el seu bolcament. 

- S'instal·larà un cable de seguretat amarrat a "punts forts", en el qual 

enganxar el mosquetó del cinturó de seguretat en les zones amb risc de 

caiguda des d'altura. 
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- La maniobra d'abocament serà dirigida per un capatàs que vigilarà que no 

es realitzin maniobres insegures. 

 Abocament mitjançant cubilot: 

- Es prohibeix carregar el cubilot per sobre de la càrrega màxima admissible 

de la grua que ho sustenta. 

- L'obertura del cubilot per a abocament, s'executarà exclusivament 

accionant la palanca, per aquest motiu les mans han d’estar protegides amb 

guants impermeables. 

- La maniobra d'aproximació, es dirigirà mitjançant senyals preestablerts 

fàcilment intel·ligibles pel gruista o mitjançant un telèfon autònom. 

- Es procurarà no colpejar amb el cubilot els encofrats ni els apuntalaments. 

 Abocament mitjançant bombament: 

- L'equip encarregat del maneig de la bomba de formigó, estarà especialitzat 

en aquest treball. 

- La canonada de la bomba del formigonat, es recolzarà sobre cavallets, 

fixant les parts susceptibles de moviment. 

- La mànega terminal de l'abocament, serà governada per dos operaris, per 

evitar les caigudes per moviment incontrolat de la mateixa. 

- Abans de l' inici del formigonat d'una determinada superfície, s'establirà un 

camí de taulons segurs, per tal que els operaris es puguin recolzar durant el 

procés abocament amb la mànega. 

- El maneig, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba del 

formigonat, serà dirigit per un operari especialista, en evitació d'accidents 

per " embussament " i "sobrepressions" internes. És imprescindible evitar 

"aturaments" o " embussament " interns de formigó; procurar evitar els 

colzes de radi reduït. Després de finalitzar el bombament, es rentarà i 

netejarà l'interior de les canonades d'impulsió de formigó. 

- Abans d'iniciar el bombament de formigó, s'haurà de preparar el conducte 

(greixar les canonades) enviant masses de morter de dosatge, en evitació 
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de "l’aturament" o "embussament". 

- Es prohibeix introduir o accionar la pilota de neteja sense abans instal·lar la 

"malla" de recollida a la sortida de la mànega després del recorregut total 

del circuit. En cas de detenció de la bola, es paralitzarà la màquina. Es 

reduirà la pressió a zero i es desmuntarà a continuació la canonada. 

- Els operaris amarraran la mànega terminal abans d'iniciar el pas de la pilota 

de neteja a elements sòlids, apartant-se del lloc abans d'iniciar-se el procés. 

 Formigonat de pilars i bigues. 

- Abans de l' inici de l'abocament del formigó, l'encarregat revisarà el bon 

estat de la seguretat dels encofrats, en prevenció d'accidents per 

rebentades o vessaments. 

- Abans de l' inici del formigonat, es revisarà la correcta disposició i estat de 

les xarxes de protecció dels treballs d'estructura. 

- Es prohibeix grimpar pels encofrats dels pilars o romandre en equilibri 

sobre els mateixos. 

- Es vigilarà el bon comportament dels encofrats durant l'abocament del 

formigó, paralitzant-los en el moment que es detectin problemes. 

- Es revisarà el bon estat dels buits en el forjat, reinstal·lant les proteccions 

que faltin. 

- Es revisarà el bon estat de les viseres de protecció contra caiguda 

d'objectes. 

- Es realitzarà la neteja durant aquesta fase.  

Riscos més freqüents: 

 Caiguda de persones i/o objectes al buit. 

 Enfonsament d'encofrats. 

 Trencament o rebentada d'encofrats. 

 Trepitjades sobre objectes punxants. 

 Les derivades de treballs sobre sòls humits o mullats. 
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 Contactes amb el formigó (dermatitis per ciments). 

4.2.4 Estructura metàl·lica 

Riscos més freqüents: 

 Bolcament de les piles d'apilament de perfilaria. 

 Despreniment de càrregues suspeses. 

 Esfondrament per cops de les càrregues suspeses a elements punteguts. 

 Cops i/o talls en mans i cames per objectes i/o eines. 

 Cremades. 

 Radiacions per soldadura amb arc. 

 Caigudes al mateix i diferent nivell. 

 Partícules en els ulls. 

 Contacte amb el corrent elèctric. 

 Explosió d'ampolles de gasos liquats. 

 Incendis. 

 Intoxicació. 

 Mesures preventives: 

 S'habilitaran espais determinats per a l'apilament de la perfilaria. 

 Els perfils s'apilaran ordenadament sobre dorments de fusta de suport de 

càrregues establint capes fins a una altura no superior a l'1,50 m. 

 Les maniobres d'ubicació "in situ" de pilars i bigues (muntatge de l'estructura) 

seran realitzades pels operaris necessaris perquè les maniobres siguin segures.  

 Es repartiran cables de seguretat entre pilars, als quals s’amarren el mosquetó 

del cinturó de seguretat, que serà usat durant els desplaçaments sobre les ales 

de les bigues. 

 Es col·locaran, quan la situació ho requereixi, xarxes horitzontals de seguretat.  

 Les xarxes es revisaran freqüentment, sobretot en concloure un tall de 
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soldadura amb la finalitat de verificar el seu bon estat. 

 Es prohibeix elevar una nova altura, sense que en la immediata inferior s'hagin 

conclòs els cordons de soldadura. 

 Les operacions de soldadura en altura, es realitzaran des de l'interior d'una 

guindola de soldador. El soldador a més, amarrarà el mosquetó del cinturó a un 

cable de seguretat. 

 Els perfils s'hissaran tallats a la mesura requerida pel muntatge.  

 Es prohibeix deixar la pinça i l'elèctrode directament en el sòl connectat al grup. 

S'utilitzaran recull de pinces. 

 L'estesa de mànegues o cables elèctrics es farà, sempre que sigui possible, de 

forma ordenada o es penjarà de "peus drets", pilars o paraments verticals. 

 Les ampolles de gasos en ús romandran sempre a l'interior del carro porta 

ampolles. 

 Es prohibeix la permanència d'operaris dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses. 

 Es prohibeix la permanència d'operaris directament sota talls de soldadura. 

 Per soldar sobre talls d'altres operaris, es tendiran viseres o protectors en xapa. 

 Es prohibeix grimpar directament per l'estructura. 

 Es prohibeix desplaçar-se sobre les ales d'una biga sense lligar el cinturó de 

seguretat. 

 L'ascens o descens a/o d'un nivell superior, es realitzarà mitjançant una escala 

de mà proveïda de sabates antilliscants i ganxos penjants i immobilitat, 

disposats de tal forma que sobrepassi l'escala 1 m, l'altura de desembarcament. 

 El risc de caiguda al buit per façanes es cobrirà mitjançant la utilització de 

xarxes de protecció. 

Protecció individual: 

 Cinturó de seguretat classe C. 

 Botes de seguretat. 
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 Guants de cuir. 

 Manyoples de soldador. 

 Mandil de soldador. 

 Polaines de soldador. 

 Elm de soldador. 

 Pantalla de mà per a soldadura. 

 Ulleres de soldador. 

 Ulleres de seguretat per a soldar. 

4.3 Oficis  

4.3.1 Obra de paleta 

Riscos més freqüents: 

 Caiguda de persones al mateix i diferent nivell. 

 Caiguda d'objectes sobre les persones. 

 Talls pel maneig d'objectes i eines manuals. 

 Dermatitis per contactes amb el ciment. 

 Partícules en els ulls. 

 Talls per utilització de màquines - eina. 

 Els derivats de la realització de treballs en ambients pulverulents (tall ceràmic, 

per exemple). 

 Sobreesforços. 

 Electrocució. 

 Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars. 

Mesures preventives: 

 Els buits existents en el sòl romandran protegits, per a la prevenció de 

caigudes. 
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 Els buits d'una vertical (baixant per exemple), seran destapats per al aplomat 

corresponent, i un cop conclòs, es començarà el tancament definitiu del buit.  

 Els grans buits es cobriran amb una xarxa horitzontal instal·lada 

alternativament cada dues plantes, per a la prevenció de caigudes. 

 No es desmuntaran les xarxes horitzontals de protecció de grans buits fins a 

estar conclosos, en tota la seva altura, que cada xarxa protegeix. 

 Els buits romandran constantment protegits amb les proteccions instal·lades en 

la fase d'estructura, reposant-se les proteccions deteriorades. 

 S’esglaonaran les rampes d'escala de forma provisional. 

 Les rampes de les escales estaran protegides en el contorn per baranes.  

 Es col·locaran cables de seguretat amarrats entre els pilars (o un altre sòlid 

element estructural) en els quals s’enganxarà el mosquetó del cinturó de 

seguretat durant les operacions de replanteig i instal·lació de mires, entre d’ 

altres. 

 S'instal·larà a les zones amb perill de caiguda des d'altura, senyals de "perill de 

caiguda des d'altura" i de "obligatori utilitzar el cinturó de seguretat". 

 Totes les zones en les quals es treballa, estaran suficientment il·luminades. 

S’utilitzaran portàtils alimentats a 24 volts, en prevenció del risc elèctric. 

 Les zones de treball seran netejades d'enderrocs diàriament. 

 A les zones de treball s'accedirà sempre de forma segura. Es prohibeix la 

realització de  "ponts fetes mitjançant taulons". 

 Es prohibeix balancejar les càrregues suspeses per a la seva instal·lació en les 

plantes, en prevenció del risc de caiguda al buit. S'instal·laran plataformes de 

càrrega i descàrrega de materials. 

 El material ceràmic s'elevaran a les plantes sense trencar els fleixos amb les 

quals ho subministra el fabricant, per evitar els riscos de caiguda de la càrrega. 

 El maó solt s’elevarà apilat ordenadament, vigilant que no puguin caure les 

peces durant el transport. 
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 Es prohibeix concentrar les càrregues de maons sobre obertures. L'apilament 

de palets, es realitzarà proper a cada pilar per evitar les sobrecàrregues de 

l'estructura en els llocs de menor resistència. 

 Els enderrocs i reblerts s'evacuaran mitjançant trompes d'abocament muntades 

a aquest efecte i no directament. 

 S'evitarà treballar al costat dels paraments recentment aixecats abans de 

transcorregudes 48 h. Si hi hagués vents forts podrien enderrocar-se sobre el 

personal. 

 Es prohibeix l'ús de bastides de cavallets en balconades, terrasses i vores de 

forjats si abans no s'ha procedit a instal·lar una protecció sòlida contra 

possibles caigudes al buit (xarxa vertical). 

Protecció individual: 

 Casc de seguretat. 

 Guants de P.V.C. o de goma. 

 Guants de cuir. 

 Botes de seguretat. 

 Cinturó de seguretat classe C. 

 Botes de goma amb capdavantera reforçada. 

4.3.2 Enrajolats 

Riscos més freqüents: 

 Cops. 

 Talls. 

 Caigudes al mateix i diferent nivell. 

 Elements que poden salpicar els ulls. 

 Contactes amb l'energia elèctrica. 

Mesures preventives: 
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 El tall de les plaquetes i altres peces ceràmiques s'executaran en via humida per 

evitar la formació de pols ambiental durant el treball. 

 Els talls es netejaran de retallades i desaprofitaments de pasta. 

 Les bastides de cavallets tindran sempre plataformes de treball d'amplària no 

inferior als 60 cm. (3 taulons travats entre si).  

 Es prohibeix utilitzar a manera de bastides de cavallets; bidons, caixes de 

materials, banyeres, etc. 

 Es prohibeix utilitzar l'ús de bastides de cavallets (balconades, terrasses, 

finestres), sense protecció contra les caigudes des d'altures. 

 Per a utilització de bastides de cavallets en balconades s'instal·laran xarxes 

tibants de seguretat entre la tribuna superior i la que serveix de suport per 

evitar caigudes des d'altura. 

 La il·luminació mitjançant portàtils es farà amb portalàmpades estancs amb 

mànec aïllant i reixeta de protecció de la bombeta i alimentada a 24 v. 

 Es prohibeix llançar els enderrocs directament pels buits de façana. Aquests 

s'apilaran, ordenadament per a la seva evacuació mitjançant conductes per a 

tal fi. 

Protecció individual: 

 Casc de seguretat. 

 Cinturó de seguretat classe C. 

 Botes de seguretat. 

 Ulleres de protecció de pols. 

4.3.3 Sostres falçs 

Riscos més freqüents: 

 Talls per l'ús d'eines manuals. 

 Talls per la manipulació de carrils i guies. 

 Caigudes al mateix nivell. 
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 Caigudes a diferent nivell, (des de l'escala de mà principalment). 

 Elements que salpiquen els ulls. 

 Contactes amb l'energia elèctrica. 

Mesures preventives: 

 En tot moment es mantindran nets i ordenats els llocs de treball, per evitar 

accidents per ensopegades. 

 Les escales de mà a utilitzar seran del tipus tisores dotades de sabates 

antilliscants i cadena de control d'obertura màxima, per evitar accidents per 

inestabilitat. 

 Les plataformes de treball sobre bastides de cavallets tindran un ample mínim 

de 60 cm.  

 La instal·lació de falsos sostres s'efectuarà des de plataformes situades sobre 

una bastida tubular, (a més de 2 m. d'altura), que estaran protegits d'una 

barana sòlida de 90 cm. d'altura, formada per passamans i barra intermèdia. 

 Les plataformes tubulars sobre rodes no s'utilitzaran sense haver ajustat els 

frens de rodadora abans de pujar a elles. 

 Les bastides a construir per a la instal·lació de falsos sostres, es muntaran sobre 

cavallets. Es prohibeix la utilització de bidons, piles de materials, escales 

recolzades contra els paraments. 

 Les superfícies de treball per instal·lar falsos sostres sobre rampes i escales 

seran horitzontals. 

 Es col·locaran cables de seguretat ancorats a punts forts de l'estructura, en els 

quals amarrar el cinturó de seguretat en zones propers a buits amb el risc de 

caigudes des d'altura. 

 Es prohibeix ascendir a escales de mà, (recolzades o de tisores), en replanells i 

trams d'escales sense estar subjecte el cinturó de seguretat a un punt ferm de 

l'estructura. 

 La il·luminació mitjançant portàtils es farà amb "portalàmpades estancs amb 
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mànec aïllant" i "reixeta" de protecció de bombeta; l'energia elèctrica els 

alimentarà a 24 volts. 

 Es prohibeix expressament la connexió de cables elèctrics als quadres 

d'alimentació sense la utilització de les clavilles mascle - femella. 

 El transport de guies de longitud superior als 3 m es realitzarà mitjançant dos 

operaris. 

 Es prohibeix abandonar directament sobre el paviment, objectes tallants i 

similars, per evitar els accidents per trepitjada d'objectes. 

Protecció individual: 

 Casc de seguretat (obligatori per als desplaçaments per l'obra). 

 Guants de cuir. 

 Botes de seguretat. 

 Ulleres contra projeccions. 

 Cinturó porta - eines. 

 Cinturó de seguretat classe C. 

4.3.4 Paviments 

Riscos més freqüents: 

 Caigudes al mateix nivell. 

 Talls per maneig d'elements amb arestes o vores tallants. 

 Dermatitis per contacte amb el ciment. 

 Caigudes a diferent nivell. 

 Elements que salpiquen en els ulls. 

 Sobreesforços. 

 Contactes amb l'energia elèctrica. 

Mesures preventives: 

 El tall de peces de paviment s'executarà en via humida en evitació de lesions 
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per treballar en atmosferes de alta quantitat de pols. 

 La il·luminació mitjançant portàtils, s'efectuarà amb "portalàmpades estancs 

amb mànec aïllant" proveïts de reixeta protectora de la bombeta i alimentats a 

24 volts. 

 Es prohibeix la connexió dels cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la 

utilització de les clavilles mascle - femella. 

 Les caixes o paquets de paviment s'apilaran en les plantes linealment i 

repartides al costat dels talls, a on s’instal·laran, situades el més allunyats 

possibles de les obertures per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

 Les caixes o paquets de paviment, mai es disposaran de manera que 

obstaculitzin els llocs de pas, per evitar els accidents per ensopegada. 

 Quan estigui en fase de pavimentació, el lloc d’accés en aquest paviment es 

tancarà, indicant itineraris alternatius. 

 Les polidores i abrillantadores estaran dotades de doble aïllament, (o connexió 

a terra de totes les seves parts metàl·liques); per evitar els accidents per risc 

elèctric. 

 Les polidores i abrillantadores tindran l'empunyadura de la llança revestida de 

material aïllant de l'electricitat.  

 Les polidores i abrillantadores estaran dotades de cèrcol de protecció per no 

ser ferits accidentalment, (o abrasions), per contacte amb els raspalls i escates. 

 Les operacions de manteniment i substitució o canvi de raspalls o escates, 

s'efectuaran sempre amb la màquina "desendollada de la xarxa elèctrica", per 

evitar els accidents per risc elèctric. 

 Els llots, producte dels poliments, seran retirades sempre cap a zones no de pas 

i eliminats immediatament de la planta. 

Protecció individual: 

 Casc de seguretat (per a desplaçaments o permanència en llocs amb el risc de 

caiguda d'objectes). 
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 Genolleres impermeables encoixinades. 

 Botes de seguretat. 

 Guants de P.V.C. o de goma. 

 Guants de cuir. 

 Mandil impermeable. 

 Cinturó - faixa elàstica de protecció de la cintura. 

 Polaines impermeables. 

 Cinturó de seguretat classe C. 

4.3.5 Tancaments metàl·lics 

Riscos més freqüents: 

 Caigudes a diferent nivell. 

 Caigudes al buit, (tancament en façanes). 

 Cops i talls per objectes o eines. 

 Caiguda d'elements de tancaments metàl·lics sobre les persones. 

 Els derivats dels mitjans auxiliars a utilitzar. 

 Contactes amb l'energia elèctrica. 

Mesures preventives: 

 En tot moment es mantindran lliures els passos tan exteriors com interiors de 

l'obra per evitar els accidents per ensopegades o interferències. 

 S’elevarà a les plantes mitjançant el ganxo de la grua que s'executarà per blocs 

d'elements lligats, mai elements solts. Una vegada en les plantes 

corresponents, es trencaran els paquets per a la seva distribució i posada en 

obra. 

 Es comprovarà que totes els tancaments en fase de "presentació", romanguin 

perfectament encunyades i apuntalades, per evitar accidents per desplomis. 

 Abans de la utilització de qualsevol màquina - eina, es comprovarà que es troba 
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en òptimes condicions i que tots els mecanismes i protectors de seguretat 

estiguin instal·lats en perfectes condicions. 

 Els cèrcols metàl·lics seran presentats per un mínim d'una quadrilla, per evitar 

els riscos de bolcaments, cops i caigudes. 

 Les bastides per rebre els tancaments metàl·lics des de l'interior de les façanes, 

estaran limitats en la seva part davantera, (la que dóna cap al buit), per una 

barana sòlida de 90 cm d'altura, mesura des de la superfície de treball, formada 

per passamans, llistó intermedi i roda peus per evitar el risc de caigudes des 

d'altura (o al buit). 

 Els trams metàl·lics longitudinals, transportats a coll per un sol operari, aniran 

inclinats cap a enrere, procurant que la punta que va per davant, estigui a una 

altura superior a la d'una persona, per evitar cops als altres operaris. 

 Es prohibeix utilitzar a manera de bastides de cavallets; els bidons, caixes o 

piles de material i similars, per evitar treballar sobre superfícies inestables. 

 Tota la maquinària elèctrica a utilitzar en aquesta obra estarà dotada de presa 

de terra en combinació amb els disjuntors diferencials del quadre general de 

l'obra, o de doble aïllament. 

 Es prohibeix l'anul·lació del cable de presa de terra de les mànegues 

d'alimentació. 

 Els elements metàl·lics que resultin insegurs en situacions de consolidació, es 

mantindran apuntalats o lligats si escau a elements ferms, per garantir la seva 

perfecta ubicació definitiva. 

Protecció individual: 

 Casc de seguretat. 

 Guants de cuir. 

 Botes de seguretat. 

 Ulleres de seguretat contra projeccions. 

 Proteccions pertinents per als treballs de soldadura elèctrica. 
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4.3.6 Pintura 

Riscos més freqüents: 

 Caigudes de persones al mateix i diferent nivell. 

 Elements que salpiquen els ulls. 

 Els derivats dels treballs realitzats en atmosferes nocives (intoxicacions). 

 Contactes amb substàncies corrosives. 

 Els derivats del trencament de les mànegues dels compressors. 

 Contactes amb l'energia elèctrica 

Mesures preventives: 

 Les pintures, (Els vernissos, dissolvents, etc.), s'emmagatzemaran en els llocs 

assenyalats. Estarà ventilat, per evitar els riscos d'incendis i d'intoxicacions. 

 S'instal·larà un extintor de pols química seca al costat de la porta d'accés al 

magatzem. 

 Sobre la fulla de la porta d'accés al magatzem de pintures, s'instal·larà un 

senyal de "perill d'incendis" i una altra de "prohibit fumar". 

 Es prohibeix emmagatzemar pintures susceptibles de vapors inflamables amb 

els recipients mal o incompletament tancats, per evitar accidents per generació 

d'atmosferes tòxiques o explosives. 

 S'evitarà la formació d'atmosferes nocives mantenint-se sempre ventilat el local 

que s'està pintant. 

 Es tendiran cables de seguretat amarrats en punts forts dels quals amarrar el  

cinturó de seguretat en les situacions de risc de caiguda d'altura. 

 Les bastides per pintar tindran una superfície de treball d'una amplària mínima 

de 60 cm. (tres taulons travats), per evitar els accidents per treballs realitzats 

sobre superfícies insegures. 

 Es prohibeix la formació de bastides a força d'un tauló recolzat en els esglaons 

de dues escales de mà, tant dels de suport lliure com de les de tisores, per 
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evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 

 Es prohibeix la formació de bastides a força de bidons, piles de materials i 

similars, per evitar la realització de treballs sobre superfícies insegures. 

 Es prohibeix la utilització de les escales de mà en les balconades, (terrasses, 

tribunes, viseres), sense haver posat prèviament els mitjans de protecció 

col·lectiva (xarxes, etc.), per evitar els riscos de caigudes al buit. 

 La il·luminació mitjançant portàtils s'efectuarà utilitzant "portalàmpades 

estancs amb mànec aïllant" i reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 

24 volts. 

 Es prohibeix la connexió de cables elèctrics als quadres de subministrament 

d'energia sense la utilització de les clavilles mascle - femella. 

 Les escales de mà a utilitzar, seran de tipus tisora, dotades amb sabates 

antilliscants i cadenes limitadora d'obertura, per evitar el risc de caigudes per 

inestabilitat. 

 Les operacions d'escatats, mitjançant polidora elèctrica de mà, s'executaran 

sempre sota ventilació per "corrent d'aire", per evitar el risc de respirar pols en 

suspensió. 

 L'abocament de pigments en el suport (aquós o dissolvent) es realitzarà des de 

la menor altura possible, en evitació d'esquitxades i formació d'atmosferes de 

pols. 

 Es prohibeix fumar o menjar en les estades en les quals es pinti amb pintures 

que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics. 

 Es prohibeix realitzar treballs de soldadura en llocs propers als talls en els quals 

s'emprin pintures inflamables, per evitar el risc d'explosió (o d'incendi). 

 Es posaran xarxes horitzontals, subjectes a punts ferms de l'estructura, sota 

zones de pintura de cintres 

Protecció individual: 

 Casc de seguretat (per a desplaçament per l'obra). 
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 Guants de P.V.C. 

 Màscara amb filtre mecànic específic (per a ambients de pols). 

 Màscara amb filtre químic específic (per a atmosferes tòxiques per dissolvents 

orgànics). 

 Ulleres de seguretat (antipartícules i gotes). 

 Calçat antilliscant. 

4.4 Instal·lacions 

4.4.1 Elèctrica 

Riscos més freqüents: 

 Caigudes de persones al mateix i diferent nivell. 

 Corts per maneig d'eines manuals. 

 Sobreesforços per postures forçades. 

Riscos detectables durant les proves de connexió i posada en servei de la instal·lació 

més comunes: 

 Electrocució o cremades. 

 Explosió dels grups de transformació durant l'entrada en servei. 

 Incendi per incorrecta instal·lació de la xarxa elèctrica. 

Mesures preventives: 

 El magatzem per a apilament de material elèctric se situarà en el lloc 

assenyalat. 

 En la fase d'obra d'obertura i tancament de fregues es donarà l'ordre i la neteja 

de l'obra, per evitar els riscos de trepitjades o ensopecs. 

 El muntatge d'aparells elèctrics (magneto tèrmics, disjuntors, etc.) serà 

executat sempre per personal especialista, en prevenció dels riscos per 

muntatges incorrectes. 

 La il·luminació mitjançant portàtils s'efectuarà utilitzant "portalàmpades 



ANNEX IX-ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
________                                               Millora i pas inferior de vianants en l’estació de ferrocarrils de Llançà 

45 
 

estancs amb mànec aïllant" i reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 

24 volts. 

 Es prohibeix la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric 

d'obra, sense la utilització de les clavilles mascle - femella. 

 Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus de “tisora", dotades amb sabates 

antilliscants i cadenes limitadora d'obertura, per evitar els riscos per treballs 

realitzats sobre superfícies insegures i estretes.  

 La instal·lació elèctrica en (terrasses, tribunes, balconades, vols, etc.) sobre 

escales de mà (o bastides sobre cavallets), s'efectuarà una vegada instal·lada 

una xarxa tibant de seguretat entre les plantes "sostre" i la de recolzament en 

la que s'executen els treballs, per eliminar el risc de caiguda des d'altura.  

 Es prohibeix en general, la utilització d'escales de mà o de bastides sobre 

cavallets, en llocs amb el risc de caiguda durant els treballs d'electricitat, si 

abans no s'han instal·lat les proteccions de seguretat adequades. 

 L'eina a utilitzar pels electricistes instal·ladors, estarà protegida amb material 

aïllant normalitzat contra els contactes amb l'energia elèctrica. 

 Per evitar la connexió accidental a la xarxa, de la instal·lació elèctrica de 

l'edifici, l'últim cablejat que s'executarà serà el que va del quadre general al de 

la "companyia subministradora", guardant en lloc segur els mecanismes 

necessaris per a la connexió, que seran els últims a instal·lar-se. 

 Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el 

personal de l'obra abans de ser iniciades, per evitar accidents. 

Protecció individual: 

 Casc de seguretat, per utilitzar durant els desplaçaments per l'obra. 

 Botes aïllants de l'electricitat (connexions). 

 Botes de seguretat. 

 Guants aïllants. 

 Cinturó de seguretat classe C. 
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 Banqueta de maniobra. 

 Catifa aïllant. 

 Comprovadors de tensió. 

 Eines aïllants. 

4.4.2 Lampisteria 

Riscos més freqüents: 

 Caigudes al mateix nivell. 

 Talls a les mans per objectes i eines. 

 Quedar atrapat entre peces pesades. 

 Explosió (del bufador, ampolles de gasos liquats, bombones). 

 Els inherents a l'ús de la soldadura autògena. 

 Trepitjades sobre objectes punxants o materials. 

 Cremades. 

 Sobreesforços. 

Mesures preventives: 

 El magatzem per als aparells sanitaris, (vàters, bidets, banyeres, lavabos, 

aigüeres i similars), se situarà en el lloc assenyalat. 

 Es prohibeix utilitzar els fleixos dels paquets com a agafadors de càrrega. 

 Els blocs d'aparells sanitaris, una vegada rebuts en les plantes es transportaran 

directament al lloc d'ubicació per evitar accidents per obstacles en les vies de 

pas intern, (o extern), de l'obra. 

 El transport de trams de canonada a espatlla per un sol operari es realitzarà 

inclinant la càrrega cap a enrere, de tal forma, que l'extrem que va per davant 

superi l'altura d'un altre operari, per evitar cops i ensopegades amb altres 

operaris en llocs poc il·luminats (o il·luminats a contra llum). 

 Es reposaran les proteccions dels buits dels forjats una vegada realitzat 
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l'aplomat, per a la instal·lació de conductes verticals, evitant així, el risc de 

caiguda. L'operari de aplomat realitzarà la tasca subjecte amb un cinturó de 

seguretat.  

 S'envoltaran amb baranes de 90 cm d'altura els buits dels forjats per a pas de 

tubs que no puguin cobrir-se després d’acabar l’aplomat, per evitar el risc de 

caiguda. 

 Es mantindran nets els llocs de treball. Es netejaran conforme s'avanci, apilant 

els elements inutilitzables per al seu abocament per evitar el risc de trepitjades 

sobre objectes. 

 Es prohibeix soldar amb plom en llocs tancats. Sempre que s'hagi de soldar amb 

plom s'establirà un corrent d'aire de ventilació, per evitar el risc de respirar 

productes tòxics. 

 El local destinat a emmagatzemar les bombones (o ampolles) de gasos liquats, 

se situarà en el lloc assenyalat; tindrà ventilació constant per "corrent d'aire". 

 Sobre la porta del magatzem de gasos liquats s'establirà un senyal normalitzat 

de "perill explosió" i una altra de "prohibit fumar". 

 Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s'instal·larà un extintor de 

pols química seca. 

 La il·luminació elèctrica mitjançant portàtils s'efectuarà mitjançant 

"mecanismes estancs de seguretat" amb mànec aïllant i reixeta de protecció de 

la bombeta. 

 Es prohibeix abandonar els encenedors i bufadors encesos. 

 Es prohibeix l'ús d'encenedors i bufadors al costat de materials inflamables. 

 Les ampolles o bombones de gasos liquats, es transportaran i romandran en els 

carros porta ampolles. 

 S'evitarà soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposats al sol. 

 S'instal·larà un rètol de prevenció en el magatzem de gasos liquats i en el taller 

de lampisteria amb la següent llegenda: "NO UTILITZI ACETILÈ PER SOLDAR 

COURE O ELEMENTS QUE HO CONTINGUIN, ES PRODUEIX "ACETILÈ DE COURE" 
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QUE ÉS EXPLOSIU". 

 Les instal·lacions de lampisteria en (balconades, tribunes, terrasses, etc.) seran 

executades una vegada aixecats els (petos o baranes) definitives.  

Protecció individual: 

 Casc de seguretat per a desplaçaments per l'obra. 

 Guants de cuir. 

 Botes de seguretat. 

 Mandil de cuir. 

 Guants de goma o de P.V.C. 

A més, en el tall de soldadura utilitzaran: 

 Ulleres de soldador. 

 Elm de soldador. 

 Pantalla de soldadura de mà. 

 Mandil de cuir. 

 Canelleres de cuir que cobreixin els braços. 

 Manyoples de cuir. 

 Polaines de cuir. 

4.4.3 Ascensors 

Riscos més freqüents: 

 Caigudes al mateix i diferent nivell. 

 Caigudes al buit pel buit de l'ascensor. 

 Caigudes d'objectes. 

 Quedar atrapat entre peces pesades. 

 Contactes elèctrics directes i indirectes. 

 Cops per maneig d'eines manuals. 
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 Sobreesforços. 

 Els inherents a la utilització de soldadura elèctrica i oxiacetilènica. 

Mesures preventives: 

 No es procedirà a realitzar el penjament del cable de la plataforma provisional 

de muntatge, fins a haver-ne esgotat el temps necessari per a l'enduriment del 

punt fort de seguretat que ha de suportar el conjunt, sota la bancada superior. 

 Abans d'iniciar els treballs, es carregarà la plataforma amb el pes màxim que 

hagi de suportar, augmentat en un 40 per 100 de seguretat. Aquesta "prova de 

càrrega" s'executarà a una altura de 30 cm sobre el fons del buit de l'ascensor. 

Conclosa satisfactòriament, s'iniciaran els treballs sobre plataforma. 

 Abans de procedir a "penjar els ploms" per al replanteig de guies i cables de la 

cabina, es verificarà que tots els buits d'accés al buit per a ascensors, estan 

tancats amb baranes provisionals sòlides, de 90 cm d'altura, formades per 

passamans, llistó intermedi i roda peus. 

 La llosa de formigó de la bancada superior del buit d'ascensors, estarà 

dissenyada amb els orificis precisos per poder realitzar sense risc a través d'ells, 

les tasques d'aplomat de les guies. 

 La plataforma de treball mòbil estarà envoltada per baranes de 90 cm. d'altura, 

formades de barra passamà, barra intermèdia i roda peus. 

 La plataforma de treball es mantindrà sempre lliure de material sobrant. 

 Es prohibeix llançar cargols i fragments des de la plataforma al buit de 

l'ascensor. 

 Es prohibeix expressament l'apilament de substàncies combustibles sota una 

zona de soldadura. 

 L'apilament de guies, portes, motors elevadors i l’element metàl·lic en 

superfície, se situarà en el lloc previst per evitar el risc per interferència en els 

llocs de pas. 

 La instal·lació dels cèrcols de les portes de pas de les plantes, s'executarà 

subjectes amb cinturons de seguretat a punts forts. 
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 Si per alguna causa, haguessin de realitzar-se treballs per sobre de la 

plataforma de treball en el buit per a l'ascensor, es dotarà a aquesta d'una 

visera resistent de protecció contra impactes. 

 Es prohibeix durant el desenvolupament de tota l'obra, llançar materials 

sobrants pels buits destinats a la instal·lació dels ascensors. 

 La il·luminació elèctrica mitjançant portàtils, s'efectuarà utilitzant 

"portalàmpades estancs de seguretat amb mànec aïllant" dotats amb reixeta 

protectora de la bombeta, alimentats 24 volts. 

 En la porta o sobre el buit que doni accés tant a la plataforma de treball com 

l’element metàl·lic en superfície d'ascensors, s'instal·larà un rètol de prevenció 

de riscos, amb la següent llegenda: "PERILL, ES PROHIBEIX L'ENTRADA A TOTA 

PERSONA ALIENA A la INSTAL·LACIÓ". 

Protecció individual: 

 Casc de seguretat. 

 Botes de seguretat. 

 Guants de seguretat. 

Per al tall de soldadura a més s'utilitzarà: 

 Ulleres de soldador. 

 Elm de soldador. 

 Pantalla de soldador de mà. 

 Guants de cuir. 

 Canelleres de cuir que cobreixin els braços. 

 Polaines de cuir. 

 Mandil de cuir. 

5. ANÀLISIS DE RISCOS CLASSIFICATS PER MAQUINÀRIA 

5.1 Moviments de terres 

Riscos més freqüents: 
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 Bolcaments. 

 Atropellaments. 

 Quedar atrapat entre elements mecànics. 

 Els derivats d'operacions de manteniment (cremades, etc.). 

 Projeccions. 

 Caigudes  de terres a cotes inferiors. 

 Vibracions. 

 Soroll. 

 Pols ambiental. 

 Caigudes de talussos sobre la màquina. 

 Caigudes en pujar o baixar de la màquina. 

 Trepitjades en mala posició (sobre cadenes o rodes). 

Mesures preventives: 

 Les màquines per als moviments de terres estaran dotades de fars de marxa 

cap a endavant i de reculada, servofrens, fre de mà, botzina automàtica de 

reculada, retrovisors en tots dos costats, pòrtic de seguretat de bolcament i 

d’impactes i un extintor. 

 Per al moviment de terres les màquines seran inspeccionades diàriament, 

controlant el bon funcionament del motor, sistemes hidràulics, frens, adreça, 

llums, botzina reculada, transmissions, cadenes i pneumàtics. 

 Es prohibeix treballar o romandre dins del radi d'acció de la maquinària de 

moviment de terres, per evitar els riscos per atropellament.  

 Es prohibeix realitzar moviments de terres amb maquinària en la proximitat de 

la línia elèctrica. 

 Si es produís un contacte amb línies elèctriques amb la maquinària amb tren de 

rodadora de pneumàtics, el maquinista romandrà immòbil en el seu lloc i 

sol·licitarà auxili per mitjà de les botzines. Abans de realitzar cap acció 
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s'inspeccionarà el tren de pneumàtics amb la finalitat de detectar la possibilitat 

d’un pont elèctric amb el terreny; el maquinista saltarà fora de la màquina 

sense tocar, al uníson, la màquina i el terreny.  

 Les màquines que entren en contacte accidental amb línies elèctriques seran 

acordonades a una distància de 5 m., avisant-ne a la companyia propietària de 

la línia perquè efectuï els corts de subministrament i posades a terra 

necessàries per poder canviar sense riscos, la posició de la màquina. 

 Abans d’abandonar la cabina, el maquinista haurà d’estar en contacte amb el 

paviment (la fulla, cassó, etc.), posant el fre de mà i parant el motor extraient la 

clau de contacte, per evitar els riscos de fallades del sistema hidràulic. 

 Les passarel·les i esglaons d'accés per a conducció o manteniment romandran 

nets de graves, fangs i oli, per evitar els riscos de caiguda. 

 Es prohibeix el transport de persones sobre les màquines per al moviment de 

terres, per evitar els riscos de caigudes o d'atropellaments. 

 Es prohibeixen les labors de manteniment o reparació de maquinària amb el 

motor en marxa, en prevenció de riscos innecessaris. 

 S'instal·laran topalls de seguretat de finalització de recorregut, davant la 

coronació dels talls als quals ha d'aproximar-se la maquinària emprada en el 

moviment de terres, per evitar els riscos per caiguda de la màquina. 

 Se senyalitzaran els camins de circulació interna mitjançant corda de 

banderoles i senyals normalitzats de tràfic. 

 Es prohibeix la realització de replantejos o de mesuraments a les zones on 

estan operant les màquines per al moviment de terres. Abans de procedir a les 

tasques enunciades, caldrà parar la maquinària, o allunyar-la a altres zones. 

 Es prohibeix l'apilament de terres a menys de 2 m. de la vora de l'excavació 

(com a norma general). 

 Es delimitarà la cuneta dels camins que transcorrin propers als talls de 

l'excavació a un mínim de 2 m. de distància d'aquesta (com a norma general), 

per evitar la caiguda de la maquinària per sobrecàrrega de la vora dels talussos. 
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 La pressió dels pneumàtics dels tractors serà revisada, i corregida si escau 

diàriament. 

5.2 Maquinària d’elevació 

5.2.1 Ascensors d’obra 

Riscos més freqüents: 

 Caiguda de persones des d'altures (muntatge, manteniment). 

 Quedar atrapat (muntatge, manteniment). 

 Cops per objectes i eines. 

 Contactes amb l'energia elèctrica. 

 Cops per objectes despresos durant l'elevació. 

Mesures preventives: 

 S'instal·larà una visera protectora a força de tauló de 9 cm. (o similar), sobre 

estructura d'angular, en l'accés per a protecció d'impactes per caiguda 

d'objectes. 

 S'instal·laran passarel·les sòlides d'unió entre els forjats i la parada de la cabina, 

en cada planta. Estaran limitades lateralment per baranes sòlides de 90 cm. 

d'altura formada per passamans, llistó intermedi i roda peus. 

 Davant de cada llindar de parada, s'instal·larà un tancament d'1,80 m. d'altura 

format per angular i malla metàl·lica, situat a un mínim de 50 cm. de les parts 

mòbils. 

 Les màquines i corrioles dels ascensors estaran protegides mitjançant tancats 

d'angular i malla metàl·lica, fins i tot en el sostre, en prevenció d'atrapaments, 

o d'impactes d'objectes, capaços de produir accidents. 

 Les portes de l'ascensor, tindran una altura mínima d'1,90 i no seran d'amplària 

inferior als de la cabina. 

 Les frontisses seran arrodonides en la intenció d'evitar enganxis fortuïts de la 

roba, que poden potenciar riscos. 
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 Si durant la marxa de la cabina s'obrís alguna de les portes de la instal·lació, la 

cabina es detindrà i la instal·lació quedarà desconnectada. 

 Totes les portes de la instal·lació podran obrir-se des de l'exterior, utilitzant 

exclusivament una clau especial. Aquesta clau, serà identificada mitjançant una 

etiqueta en un lloc fix i segur. 

 La cabina serà un recinte totalment tancat amb excepció de la porta d'accés. 

Tant el sòl com el sostre seran de superfície plana. 

 En el sostre de la cabina existirà una trapa per a emergències, d'un mínim de 50 

x 50 cm. 

 Els ascensors estaran proveïts d'un limitador de càrrega màxima que impedeixi 

el funcionament de la cabina si se sobrepassa. 

 Els cables d'acer de suspensió de les cabines i contrapesos, tindran una 

resistència al trencament comprès entre 12.000 i 18.000 Kp/cm2. 

 Es prohibeix la utilització de cables empalmats o deformats. 

 Les cabines dels ascensors estaran dotades d'un sistema de paracaigudes capaç 

de parar-la a plena càrrega, en el sentit de descens, actuant sobre les guies o 

les seves estructures. 

 Els ascensors estaran dotats d'un mecanisme de limitació de velocitat de 

desplaçament de la cabina. 

 Els aparells elevadors estaran dotats en el seu extrem inferior de topalls o 

amortidors. 

 Els ascensors tindran tots els seus elements metàl·lics protegits contra 

l'oxidació. 

 Totes les cabines tindran instal·lat un polsador de parada d'emergència i 

alarma.  

 Totes les cabines dels ascensors tindran instal·lat un rètol amb la llegenda de la 

càrrega útil i del nombre màxim de passatgers admissibles. 

 Sobre tots els limitadors de velocitat s'instal·larà una placa en la qual s'indicarà 
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la velocitat d'actuació del limitador. 

 Tots els equips de components dels ascensors: grup tractor, mecanismes de fre, 

limitadors de velocitat, amortidors, paracaigudes, portes, enclavaments de 

tancament, mecanismes i panys de tancament, a instal·lar en aquesta obra 

seran dels tipus aprovats per l'Organisme competent de l'Administració.  

 Tots els ascensors instal·lats estaran dotats d'un "llibre de registre de muntatge 

i manteniment" deixant en ell constància expressa de totes les intervencions 

efectuades en els elements que els constitueixen. 

5.2.2 Grua autopropulsada 

Riscos més freqüents: 

 Bolcament de la grua autopropulsada. 

 Quedar atrapat. 

 Caigudes a diferent nivell. 

 Atropellament de persones. 

 Cops per la càrrega. 

 Caigudes en pujar o baixar de la cabina. 

Mesures preventives d'aplicació en el recinte intern de l'obra: 

 La grua autopropulsada tindrà al dia el llibre de manteniment, en prevenció 

dels riscos per fallada mecànica. 

 El ganxo (o el doble ganxo), de la grua autopropulsada estarà dotat de pestell (o 

pestells), de seguretat, en prevenció del risc de despreniment de la càrrega. 

 Es comprovarà el correcte suport dels gats estabilitzadors abans d'entrar en 

servei la grua autopropulsada. 

 Es disposarà en obra, d'una partida de taulons de 9 cm. d'espessor (o plaques 

de palastre), per ser utilitzada com a plataformes de repartiment de càrregues 

dels gats estabilitzadors en el cas d'haver de recolzar sobre terrenys tous. 

 Les maniobres de càrrega (o de descàrrega), estaran sempre guiades per un 
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especialista, en prevenció dels riscos per maniobres incorrectes.  

 Es prohibeix expressament, sobrepassar la càrrega màxima admesa pel 

fabricant de la grua autopropulsada, en funció de la longitud en servei del braç. 

 El gruista tindrà la càrrega suspesa sempre a la vista. Si això no fos possible, les 

maniobres estaran expressament dirigides per un operari que donarà els 

senyals pertinents. 

 Es prohibeix utilitzar la grua autopropulsada per arrossegar les càrregues, per 

ser una maniobra insegura. 

 Es prohibeix romandre o realitzar treballs dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses, en prevenció d'accidents. 

Normes de seguretat per a operadors de camió grua: 

 Mantingui la màquina allunyada de terrenys insegurs, propensos a 

enfonsaments. Pot bolcar la màquina i sofrir lesions. 

 Eviti passar el braç de la grua, amb càrrega o sense ella sobre el personal, pot 

produir accidents. 

 No es pot fer marxa enrere sense l'ajuda d'un operari que et don instruccions. 

Després de la màquina pot haver-hi operaris i objectes que vostè desconeix en 

iniciar la maniobra. 

 Pugi i baixi de la cabina i plataformes pels llocs previstos per a això.  

 No sortir mai directament al sòl des de la màquina si no és per un imminent risc 

per a la seva integritat física. 

 Si entra en contacte amb una línia elèctrica, demani auxili amb la botzina i 

esperi rebre instruccions. No intenti abandonar la cabina encara que el 

contacte elèctric hagi cessat, podria sofrir lesions. Sobretot, no permeti que 

ningú la toqui, la grua autopropulsada, pot estar carregada d'electricitat. 

 No faci per si mateix maniobres en espais estrets. Demani l'ajuda d'un operari 

que doni instruccions i així evitar accidents. 

 Abans de creuar un "pont provisional d'obra", comprovi que té la resistència 
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necessària per suportar el pes de la màquina. 

 Asseguri la immobilitat del braç de la grua abans d'iniciar cap desplaçament. Es 

posa en la posició de viatge i evitarà accidents per moviments descontrolats. 

 No permeti que ningú es recolzi sobre la càrrega, ni admeti que algú es pengi 

del ganxo. És molt perillós. 

 Netegi les seves sabates del fang o de la grava que poguessin tenir abans de 

pujar a la cabina. Si es rellisquen els pedals durant una maniobra o marxa, pot 

provocar accidents. 

 No realitzi mai arrossegaments de càrrega o estirades esbiaixades. La grua pot 

bolcar i, en el millor dels casos, les pressions i esforços realitzats poden danyar 

els sistemes hidràulics del braç. 

 Mantingui a la vista la càrrega. Si ha de mirar cap a un altre costat, pari les 

maniobres. 

 No intenti sobrepassar la càrrega màxima autoritzada per ser hissada. Els 

sobreesforços poden danyar la grua i sofrir accidents. 

 Portant una sola càrrega cada vegada. La càrrega de diversos objectes diferents 

pot resultar problemàtica i difícil de governar. 

 Asseguris que la màquina està estabilitzada abans d'aixecar càrregues. Posi en 

servei els gats estabilitzadors totalment estesos, és la posició més segura. 

 No abandoni la màquina amb una càrrega suspesa, no és segur. 

 No permeti que hi hagi operaris sota càrregues suspeses. Poden sofrir 

accidents. 

 Abans d'hissar una càrrega, comprovi en la taula de la cabina la distància 

d'extensió màxima del braç. No sobrepassi el límit marcat en la taula.  

 Respecti sempre les taules, rètols i senyals adherits a la màquina i faci que les 

respectin la resta del personal. 

 Abans de posar en servei la màquina, comprovi tots els dispositius de frenat. 

 No permeti que la resta del personal accedeixi a la cabina o manegi els 
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comandaments. Poden provocar accidents. 

 No permeti que s'utilitzin, aparells, balancins, eslingues, o estreps defectuosos 

o danyats. No és segur. 

 Asseguris que tots els ganxos dels aparells, balancins, eslingues o estreps 

posseeixin el pestell de seguretat que eviti el desenganxi fortuït. Evitarà 

accidents. 

 Utilitzi sempre els equips de protecció que li indiquin en l'obra. 

5.3 Maquinàries eina 

5.3.1 Taula de serra circular 

Riscos més freqüents: 

 Talls. 

 Cops per objectes. 

 Abrasions. 

 Quedar atrapat. 

 Emissió de partícules. 

 Emissió de pols. 

 Soroll ambiental. 

 Contacte amb l'energia elèctrica. 

 Els derivats dels llocs d'ubicació. 

Mesures preventives: 

 Les serres circulars, no se situaran a distàncies inferiors a tres metres, (com a 

norma general) de la vora dels forjats amb l'excepció dels quals estiguin 

efectivament protegits. 

 No se situaran a l'interior d'àrees de batut de càrregues suspeses del ganxo de 

la grua, per evitar els riscos per sobrecàrrega. 

 Estaran dotades dels següents elements de protecció: carcassa del disc, ganivet 
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divisor del tall, maquina de la peça a tallar i guia, carcassa de protecció de les 

transmissions per corrioles, interruptor estanco i presa de terra. 

 El manteniment serà realitzat per personal especialitzat.  

 L'alimentació elèctrica es realitzarà mitjançant mànegues antihumitat, dotades 

de clavilles estances a través del quadre elèctric de distribució, per evitar els 

riscos elèctrics. 

 La presa de terra de les taules de serra es realitzarà a través del quadre elèctric 

general (o de distribució) -en combinació amb els disjuntors diferencials-. 

 Es prohibeix situar la serra circular sobre llocs entollats, per evitar els riscos de 

caigudes i elèctrics. 

 Es netejarà de productes procedents dels talls, els limítrofs de les taules de 

serra circular. 

Normes de seguretat per al maneig de la serra de disc: 

 Abans de posar la màquina en servei comprovi que no està anul·lada la 

connexió a terra, en cas afirmatiu, avisi a l'encarregat perquè sigui esmenat el 

defecte i no treballi amb la serra, pot sofrir accidents per causa d'electricitat. 

 Comprovi que l'interruptor elèctric és estanc, en cas de no ser-ho, avisi a 

l'encarregat perquè sigui substituït, evitarà accidents elèctrics. 

 Utilitzi la màquina per manejar la fusta; consideri que de no fer-ho pot perdre 

els dits de les seves mans. Desconfiï de la seva destresa. Aquesta màquina és 

perillosa. 

 No retiri la protecció del disc de tall. 

 Si la màquina es deté, abandona la màquina i avisi a l'encarregat perquè sigui 

reparada. No intenti realitzar ni ajustos ni reparacions, pot sofrir accidents. 

Desconnecti l'endoll. 

 Abans d'iniciar el tall, giri el disc a mà. Faci que siguin substituïts en el cas que 

estiguin fissurades, ratllades, o li falta alguna dent. Si no ho fa, pot trencar-se 

durant el tall i vostè o els seus companys poden resultar accidentats. 
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 Per evitar danys en els ulls, sol·liciti unes ulleres de seguretat contra 

projeccions de partícules i utilitza-les sempre que hagi de tallar. 

 Extregui prèviament tots els claus o parts metàl·liques clavades en la fusta que 

desitgi tallar. Pot fracturar-se el disc o sortir disparada la fusta de forma 

descontrolada, provocant accidents seriosos. 

5.3.2 Soldadura elèctrica 

Riscos més freqüents: 

 Caigudes des d'altura. 

 Els derivats de les radiacions de l'arc voltaic. 

 Els derivats de la inhalació de vapors metàl·lics. 

 Cremades. 

 Contacte amb l'energia elèctrica. 

 Projecció de partícules. 

 Ferides en els ulls per elements disparats (picat del cordó de soldadura). 

Mesures preventives: 

 L'hissat de bigues metàl·liques es realitzarà mitjançant eslingades de dos punts; 

de tal forma, que l'angle superior a nivell de l'argolla penjant que formen els 

dos hondillos de la eslinga, sigui igual o menor que 90 graus, per evitar els 

riscos per fatiga del mitjà auxiliar. 

 L'hissat de bigues metàl·liques (perfilaria) es guiarà mitjançant sogues fins a la 

seva "presentació", mai directament amb les mans, per evitar les empentes, 

talls i atrapaments. 

 Les bigues i pilars "presentats", quedaran fixats i immobilitzats mitjançant 

clavegueres d'immobilització, eslingues, apuntalaments, penjament del ganxo 

de la grua, etc., fins a conclourà el "punteig de soldadura" per evitar situacions 

inestables. 

 No s'elevarà una nova altura, fins a haver conclòs el cordó de soldadura de la 
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cota puntejada, per evitar situacions inestables de l'estructura. 

 Els pilars metàl·lics s'hissaran en posició vertical sent guiats mitjançant caps de 

govern, mai amb les mans. El "aplomat" i "punteig" es realitzarà 

immediatament. 

 Es tendiran xarxes ignífugues horitzontals entre les crugies que s'estiguin 

muntant, situades per sota de la cota de muntatge, per prevenir el risc de 

caiguda des d'altura. 

 Se suspendran els treballs de soldadura (muntatge d'estructures) amb vents 

iguals o superiors a 60 Km/h. 

 Se suspendran els treballs de soldadura a la intempèrie sota el règim de pluges, 

en prevenció del risc elèctric. 

 Es tendiran entre els pilars, de forma horitzontal, cables de seguretat 

fermament ancorats, pels quals es lliscaran els "mecanismes paracaigudes" dels 

cinturons de seguretat, quan es camini sobre les jàsseres o bigues de 

l'estructura, en prevenció del risc de caiguda des d'altura. 

 Les escales de mà a utilitzar durant el muntatge de l'estructura seran 

metàl·liques amb ganxos al capdavant i en els travessers, per a la seva 

immobilització, d’aquesta manera es preveu caigudes per moviments 

indesitjables. 

 El taller de soldadura (taller mecànic), tindrà ventilació directa i constant, en 

prevenció dels riscos per treballar a l'interior d'atmosferes tòxiques. 

 Els porta elèctrodes a utilitzar, tindran el suport de manutenció en material 

aïllant de l'electricitat.  

 Es prohibeix expressament la utilització de porta elèctrodes deteriorats, en 

prevenció del risc elèctric. 

 Les operacions de soldadura a realitzar en (zones humides o molt conductores 

de l'electricitat), no es realitzaran amb tensions superior a 50 volts. El grup de 

soldadura estarà en l'exterior del recinte en el qual s'efectuï l'operació de 

soldar.  
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 Les operacions de soldadura a realitzar (en condicions normals), no es 

realitzaran amb tensions superiors a 150 volts si els equips estan alimentats per 

corrent continu. 

Normes de prevenció pels soldadores: 

 Les radiacions de l'arc voltaic són nocives per a la seva salut. Protegeixis amb 

l’elm de soldar o la pantalla de mà sempre que tingui que soldar. 

 No miri directament a l'arc voltaic. La intensitat lluminosa pot produir-li lesions 

greus en els ulls. 

 No piqui el cordó de soldadura sense protecció ocular. Les espurnes despreses, 

poden produir-li greus lesions en els ulls. 

 No toqui les peces recentment soldades; encara que li sembli el contrari, poden 

estar a temperatures que podrien produir-los cremades sèries. 

 Sempre s’ha de soldar en un lloc ventilat, per evitar intoxicacions i asfíxia. 

 Abans de començar a soldar, comprovi que no hi ha persones a l'entorn de la 

vertical del seu lloc de treball. Els evitarà cremades fortuïtes. 

 No deixi la pinça directament en el sòl o sobre la perfilaria. Dipositi-la sobre un 

porta pinces. 

 Demani que li indiquin com és el lloc més adequat per tendir el cablejat del 

grup, evitarà ensopegades i caigudes. 

 No utilitzi el grup sense que porti instal·lat el protector. Evitarà el risc 

d'electrocució. 

 Comprovi que el seu grup està correctament connectat a terra abans d'iniciar la 

soldadura. 

 No anul·li la presa de terra de la carcassa del seu grup de soldar perquè "salti" 

el disjuntor diferencial. Avisi a l'Encarregat perquè es revisi l'avaria. Esperi al fet 

que li reparin el grup o bé utilitzi un altre. 

 Desconnecti totalment el grup de soldadura cada vegada que faci una pausa de 

consideració (esmorzar o menjar, o desplaçament a un altre lloc). 
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 Comprovi abans de connectar-les al seu grup, que les mànegues elèctriques 

estan empalmades mitjançant connexions estances d'intempèrie. Eviti les 

connexions directes protegides a força de cinta aïllant. 

 No utilitzi mànegues elèctriques amb la protecció externa trencada o 

deteriorada seriosament. En el cas que estiguin en males condicions sol·liciti 

que les canviïn, evitarà accidents.  

 Esculli l'elèctrode adequat per al cordó a executar. 

 Comprovi que estiguin ben aïllades les pinces porta elèctrodes i els borns de 

connexió. 

 Utilitzi aquelles peces de protecció personal que se li recomanin, encara que li 

semblin incòmodes o poc pràctiques. 

6. FORMACIÓ DE PERSONAL 

El seu objectiu és informar als treballadors dels riscos propis dels treballs que van a 

realitzar, donar-los a conèixer les tècniques preventives i mantenir l'esperit de 

seguretat de tot el personal. 

Per a l'ensenyament de les Tècniques de Prevenció, a més dels sistemes de divulgació 

escrita, com fullets, normes, etc., ocuparan un lloc primordial les xerrades específiques 

de riscos i activitats concretes. 

6.1 Xerrada de seguritat i primers auxilis per a personal de l’obra 

Tot el personal, abans de començar els treballs, assistirà a una xerrada en la qual serà 

informat dels riscos generals de l'obra, de les mesures previstes per evitar-los, de les 

Normes de Seguretat d'obligat compliment i d'aspectes generals de primers auxilis. 

6.2 Xerrada sobre riscos específics 

Dirigides als grups de treballadors subjectes a riscos concrets en funció de les activitats 

que desenvolupin. Seran impartides pels comandaments directes dels treballs o 

responsables de seguretat. 
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Si, sobre la marxa dels treballs, es detectessin situacions d'especial risc en 

determinades professions o fases de treball, es programarien xerrades específiques, 

impartides pel tècnic de seguretat, encaminades a divulgar les mesures de protecció 

necessàries en les activitats que es refereixin. 

Entre els temes més importants a desenvolupar en aquestes xerrades estaran els 

següents: 

 Riscos elèctrics. 

 treballs en altura. 

 Riscos de soldadura elèctrica. 

 Riscos d' hissat de càrregues. 

 ús de màquines, maneig d'eines. 

 Maneig de càrregues de forma manual i amb mitjans mecànics. 

 Utilització de bastides, plataformes, escales i línies de vida. 

7. MEDICINA ASSISTENCIAL 

Partint de la impossibilitat humana d'aconseguir el nivell de risc cero, és necessari 

preveure les mesures que disminueixin les conseqüències dels accidents que, 

inevitablement, puguin produir-se.  

Això es durà a terme a través de tres situacions: 

 El Control mèdic utilitzats. 

 L'organització de mitjans d'actuació ràpida i primers auxilis accidentats. 

 La medicina assistencial en cas d'accident o malaltia professional. 

7.1 Control mèdic 

Tal com estableix la legislació vigent, tots els treballadors que intervinguin en la 

construcció de l'obra objecte d'aquest estudi, passaran els reconeixements mèdics 

previstos en funció del risc en que, pel seu ofici o ocupació, vagin a estar sotmesos. 
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7.2 Medis d’actuació i primers auxilis 

La primera assistència mèdica, als possibles accidentats, serà realitzada pels Serveis 

Mèdics de la Mútua Laboral concertada o, quan la gravetat o tipus d'assistència ho 

requereixi, pels Serveis d'Urgència dels Hospitals Públics o Privats més propers. 

En l'obra es disposarà, en tot moment, d'un vehicle per fer una evacuació immediata, 

d'un mitjà de comunicació (telèfon) i d'una farmaciola i, a més, hi haurà personal amb 

uns coneixements bàsics de primers auxilis, amb la finalitat d'actuar en casos d'urgent 

necessitat.  

Així mateix es disposarà, igualment, en obra d'una “nota” escrita, col·locada en un lloc 

visible que contindrà una relació amb les adreces i telèfons dels hospitals més propers. 

7.3 Medicina assistencial en incapacitats laborals transitòries o permanents 

S'acreditarà que aquest servei queda cobert per l'organització de la Mútua Laboral 

amb la qual tindrà contractada pòlissa de cobertura d'incapacitat transitòria, 

permanent o mort per accident o malaltia professional. 

8. DOCUMENTS DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

1) MEMÒRIA 

2) PLÀNOLS 

3) PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

4) PRESSUPOST  

- Amidaments 

- Justificació de preus 

- Quadre de preus 1 

- Quadre de preus 2 

- Pressupost detallat 

- Resum de pressupost 

- Últim full 
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                                                                                                    PLÀNOLS 
PLÀNOL 1- Protecció col·lectiva: tanca perimetral, casetes d’obra i accessos 
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                                                                                                    PLÀNOLS 

PLÀNOL 2- Protecció col·lectiva: detalls tanca perimetral i casetes d’obra  
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                                                                                                    PLÀNOLS 
PLÀNOL 3- Protecció col·lectiva: xarxes de protecció, elements d’obra i accés 
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                                                                                                    PLÀNOLS 
PLÀNOL 4- Protecció col·lectiva: detall xarxa de protecció, elevador d’obra i límit de 

retrocès 
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                                                                                                    PLÀNOLS 
PLÀNOL 5- Senyalitzacions: senyals indicatius 
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                                                                                                    PLÀNOLS 
PLÀNOL 6- Senyalitzacions:  senyals d’advertència de perill 
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                                                                                                    PLÀNOLS 
PLÀNOL 7- Senyalitzacions: senyals de prohibició 
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1 Identificació de les obres 

L’objecte del present projecte, com a títol Millora i pas inferior de vianants de l’actual 

estació de ferrocarril de Llança, consisteix en proporcionar la documentació i els 

plànols necessaris per efectuar les obres necessàries per a la construcció d’un pas 

inferior, que uneixi les dues anades separades per vies ferroviàries, i la reurbanització 

superficial de les zones del pas inferior i del solar de sorres de l’aparcament 

abandonat, per millorar les seves prestacions. 

1.2 Objecte 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 

d'especificacions que hauran de complir 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). 
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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 CONSTRUCCIÓ”, 

l'Estudi de Seguretat tindrà que formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu 

defecte, del Projecte d'Obra, tenint de ser coherent amb el contingut del mateix i 

recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de 

l'obra, contenint com a mínim els següents documents: 

 Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que 

hagin d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels 

riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques 

necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar 

conforme als assenyalats anteriorment, especificant les mesures preventives i 

proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i 

valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 

 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. 
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 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 d'ésser cadascun dels documents que l'integren, coherent 

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 circumstancies socio-tècniques on la mateixa es 

tingui que materialitzar. 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i 

Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, 

són d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 

constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 

d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 

l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de 

la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant 

sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i 

amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 

Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap 

modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als 

documents informatius, llevat que aquestes dades apareixen 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. 
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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): 

 Evitar els riscos. 

 Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

 Combatre els riscos en el seu origen. 

 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 deduirne els efectes a la salut. 

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

 Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 

 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. 

 Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 

individual. 

 Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
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2.1 Promotor 

Als efectes del present Estudio 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 a sí, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota 

qualsevol títol. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

 Contractar i nomenar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i 

Salut en fase de Projecte, quan sigui necessari o és cregui convenient 

Contractar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant a 

l'efecte 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. 

 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. 

 Contractar i nomenar al 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. 

NOTA: La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 

Promotor de les seves responsabilitats. 

Gestionar el “Avis Previ” davant l'Administració Laboral i obtindre les preceptives 

llicencies i autoritzacions administratives. El Promotor es responsabilitza que tots els 

agents del fet constructiu tinguin en compte les observacions del Coordinador de 

Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, 

pel cap baix, equivalents. 
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2.2 ''Project Manager'' i ''Contractor Manager'' 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat “Project Manager” 

i/o “Contractor Manager” qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada que, 

per la seva solvència, estructura i capacitat tècnica acreditada, de forma individual o 

col·lectiva i, en representació delegada, expressa i directa del Promotor, realitzi la 

gestió executiva-tècnica-econòmica-financera del Projecte (Project Manager) o de 

l'Execució Material de l' obra (Contractor Manager), administrant els recursos propis o 

aliens, de la promoció per compte d'aquell. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del “Project / Contractor Manager”: 

 En funció de la capacitat de decisió dins l'estructura, s'estableix la 

responsabilitat de les facultats delegades i confiades pel Promotor, en fase de 

Projecte (Project Manager) o de l'Execució Material de l'obra (Contractor 

Manager), en matèria de prevenció de la sinistralitat laboral. 

2.3 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 bé 

b) Durant l'Execució de l'obra. 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa/Direcció d’Execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del 

Projecte: 

1) Vetllar per que 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: 
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a) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la 

finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es 

desenvolupin simultània, o successivament. 

b) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o fases de 

treball. 

2) Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que l’hi cal per 

integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i 

elaboració del projecte d'obra. 

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 

del 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 
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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 cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 

autònoms. 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat 

que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 

3) Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, 

les modificacions que s'hi hagués 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. 
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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 

d'edificació, 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. 

2.4. Projectista 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció 

a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte.  

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres 

tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la 

col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 

documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

1) Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en 

fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 

31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que 

puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució 

de les obres. 

2) Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions 

parcials. 
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2.5 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 llicencia 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 mes a mes 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 

Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en 

fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

1)  Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 

l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

2) Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels 

productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; 

comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la 

realització dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels 

elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’utilitat 

Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Seguretat i 

Salut. 

3) Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre 

d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació 

del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i 

Salut Integrada previstes en el mateix. 

4) Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 

conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la 

marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre 
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que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la 

redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

5) Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant 

prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta 

d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

6) Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb 

els visats que siguin preceptius. 

7) Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 

Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

8) Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 

serán normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els 

desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel 

Coordinador al Llibre d’incidències. 

9) Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la 

Memòria de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, 

amb els visats que foren perceptius. 

2.6 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: 

1) El Contractista tindrà que executar l’obra amb subjecció al Projecte, 

directrius de l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la 

legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador 

de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions 

preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, 

compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte. 

2) Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, 

professional i econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions 

exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en 

condicions de Seguretat i Salut. 

3) Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del 

Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva 

titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les 

característiques i complexitat de l’obra. 

4) Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho 

requereixi. 

5) Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de 

l’obra dins dels límits establerts en el Contracte. 

6) Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de 

Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els 

suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla de 

Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del 

Coordinador de Seguretat. 

7) El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de 

Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

8) Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
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9) Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 

activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 

a) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de 

Seguretat i Salut (PSS).  

b) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, 

tenint en compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la 

coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la 

Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i també complir les disposicions 

mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant 

l'execució de l'obra. 

c) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors 

autònoms sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa 

a la seguretat i salut a l'obra. 

d) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en 

materia de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, 

de la Direcció Facultativa. 

10) Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució  

correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut 

(PSS) en relació amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si 

escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 

11) A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 

conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al 

Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals. 

12) Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del 

Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al 

Subcontractistes. 

13) El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs 

mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament 
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segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les 

persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

14) El Constructor 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 be 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. 

15) 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. 

16) 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. 

17) 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 
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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. 

18) El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una 

cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat 

General que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, 

haurà d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que 

s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a 

l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el 

Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del 

Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 

19) 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 podrá al·legar en el futur ignorància d'aquestes 

circumstàncies. 

20) 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. 

21) Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 

serán 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 
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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. 

22) 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. 

23) 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. 

24) 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 situación de risc al personal d'obra, a tercers o als 

medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

25) El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús 

d'explosius sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa. 

26) La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà 

per operaris especialitzats i habilitats per escrit a tal efecte pels respectius 

responsables tècnics superiors, 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. 

2.7 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 
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treball, i que assumeix contractualment davant el Promotor, el Contractista o el 

Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

1) Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei 

de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 

activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

2) Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV 

del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

3) Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 

treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

4) Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació 

d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació 

coordinada que s'hagi establert.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. 

5) 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. 

6) 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. 

7) Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de 

Seguretat i Salut (PSS): 

- 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. 



ANNEX IX-ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
________                                               Millora i pas inferior de vianants en l’estació de ferrocarrils de Llançà 

94 
 

- 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 protección col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el 

risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

2.8. Treballadors 

Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que 

realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per 

compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment 

davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents 

a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

1) El deure d'obeir les instruccions de l'empresari en allò relatiu a Seguretat i 

Salut. 

2) El deure d'indicar els perills potencials. 

3) Té responsabilitat dels actes personals. 

4) Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, 

en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut 

(PSS). 

5) Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 

6) Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent. 

7) Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 

integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 

8) Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i 

Confort, previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i 

dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra. 
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3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

3.1 Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual 

ho indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Document 

contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 

1) Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 

2) Bases del Concurs. 

3) Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 

Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 

4) Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.  

5) Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de 

Seguretat i Salut. 

6) Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control 

Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant 

l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 

7) Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

8) Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 

9) Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Contractista per l’obra en qüestió.  

10) Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 

Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra.  

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte serán 

considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 

interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel 

Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús 

de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. Si en el 

mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 

contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra 
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quin, 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, aquests, no tan sol no eximeix al 

Contractista 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, haurà de ser 

materialitzades 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 complementaries d'entre sí, pel que qualsevol 

treball requerit en un sols 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 
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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  redactar, 

abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest 

E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al “PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA 

D’EMPRESA”, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 “LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS 

LABORALS” (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9). 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits 

formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena 

llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut. 

3.4 El “Llibre d'Incidències” 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial “LLIBRE 

D'INCIDÈNCIES”, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi 

Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 

2565 -27.1.1998). Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest 

llibre haurà d’estar permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i 

Salut, i a disposició de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 

Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de 

Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del 

representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que 

considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i 

Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en 

un termini inferior a 24 hores. 

3.5 Caràcter vinculant del Contracte o document del “Conveni de Prevenció i 

Coordinació” i documentació contractual  

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 
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escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte 

exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les 

seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació 

que tingues a be designar a l’efecte, en qualitat de “Project Manager” o de “Contractor 

Manager” 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  

efecte algun. 

El Promotor i el Contractista s’obligaran a sí 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 en forma alguna 

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, salvat que tal renuncia 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, es 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 
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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 

 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 

3 de febrer de 1940, en vigor capítol VII. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 

d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. 

O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 

 Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 

1970. BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI. 

 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 

1971. BOE 16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 

 Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 

de 30 de novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 

 Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. 

O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 

 Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 

2001/1983 de 28 de juliol. BOE 3 d’agost de 1983. 
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 Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de 

desembre de 1987. BOE 29 de desembre de 1987. 

 Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de 

novembre de 1995. 

 Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de 

gener de 1997. 

 Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 

1997.BOE 23 d’abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Centres de Treball. R.D. 

4861997 de 14 d’abril. BOE 23 d’abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de 

Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als 

treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen 

pantalles de visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 

d’abril de 1997.  

 Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de 

la Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos 

Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 

 Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a 

Agents Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de 

maig de 1997. 

 Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. 

BOE de 24 de maig de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 

treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. 

BOE de 12 de juny de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors 

dels Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997 
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 Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels 

Treballadors en les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE 

de 7 d’octubre de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 

1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997. 

4.2 Condicions ambientals 

 Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost 

de 1940. 

 Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll 

durant el treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 

4.3 Incendis 

 Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 

 Ordenances Municipals. 

4.4 Instal·lacions elèctriques 

 Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. 

BOE 27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 

 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. D. 2413/1973 de 20 de setembre. 

BOE 9 d’octubre de 1973. 

 Instruccions Tècniques Complementàries. 

4.5 Equips i maquinària 

 Reglament de Recipients a Pressió. D. 16 d’agost de 1969. BOE 28 d’octubre de 

1969. Modificacions: BOE 17 de febrer de 1972 i 13 de març de 1972. 

 Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de 

novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 
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 Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 

de juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 

1981. 

 Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1495/1986 de 26 de maig. BOE 

21 de juliol de 1986. Correccions: BOE 4 d’octubre de 1986. 

 Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips 

de Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 

 Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 

 Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 

 ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 19 de desembre de 1985. 

BOE 14 de gener de 1986. Correcció BOE 11 de juny de 1986 i 12 de maig de 

1988. Actualització: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 de novembre de 1988. 

 ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. O. 28 de juny de 

1988. BOE 7 de juliol de 1988. Modificació: O. 16 d’abril de 1990. BOE 24 d’abril 

de 1990. 

 ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 

1989. BOE 9 de juny de 1989. 

 ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció 

utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 

4.6 Equips de protecció individual 

 Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció 

Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. 

Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. 

BOE 8 de març de 1995. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 

Treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 

1997. 
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 Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 

1407/1992, de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat 

pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de 

febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març). 

 Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la 

Resolució de 18 de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i 

Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 1999). 

4.7 Senyalització 

 Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el 

Treball. R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 

 Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU. 

4.8 Diversos 

 Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1403/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 

 Convenis Col·lectius 

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

5.1 Criteris d'aplicació 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al nostre sector, 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 para 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 degudament 

motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de 
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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 mes 

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 “costes” exigits per la correcta execució 

professional dels treballs, conforme a les normes reglamentaries en vigor i els criteris 

tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri 

es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat 

Preventiva (MAUP). 

5.2 Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

Si be el Pressupost de Seguretat, amb criteris de “Seguretat Integrada” hauria d’estar 

inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de 

Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les 

partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

per cada obra: 

El sistema d'aprovació i abonament de les certificacions mensuals, es podrà convenir 

amb antelació a l'inici dels treballs, sempre en funció a l'efectiu compliment dels 

compromisos contemplats en el Pla de Seguretat. En aquest cas, el sistema proposat és 

d’un pagament fix mensual a conta, d’un import corresponent al pressupost de 

Seguretat i Salut dividit pel nombre de mesos estimats de durada. 

5.3 Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de 

Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució 

material de les obres. 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a 

mínim un any des de la seva adjudicació, podrà contemplar-se la possibilitat de revisió 

de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de carácter 

oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV 
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del R.D. Legislatiu 2 / 2000, 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: 

a) MOLT LLEU : 3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

b) LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

c) GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

d) MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

e) GRAVÍSSIM: Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial de 

l’obra contractada + Pèrdua d’homologació com Contractista, per la mateixa 

Propietat, durant2 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. 

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. 
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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 
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- Propaganda 

- Acció de grup 

- Disciplina 

- Incentius 

6.2 Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, 

lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i 

Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els 

procediments de complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a 

controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. 

Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

1) Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 

Preventiva. 

2) Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista 

Principal 

3) Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a 

l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la 

Prevenció. 

4) Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 

5) Documents vinculants, actes i/o memoràndums.  

6) Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 

7) Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

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 



ANNEX IX-ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
________                                               Millora i pas inferior de vianants en l’estació de ferrocarrils de Llançà 

108 
 

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 /1 

997 “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 técnica 

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 repassos i manteniment 

de la seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes 

funcions. 

6.4 Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del 

Treball 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 

Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat 

de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola 

d'urgències, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la 

normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències. 
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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 mes 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 
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assistencials que correspongui que a mes a mes 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. 

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. 
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- 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  

 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. 
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 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 

estarán documentades i custodiades, amb justificant de recepció de 

conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per 

l’utilitzador. 

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 pe Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95).  
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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. 

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 período 

transitori fins l’1/1/97. 

- Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de 

laComissió 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). 
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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); 91/263/CEE, de 

29/4/91 (D.O.C.E. Núm. L 128, de 23/5/91). 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 27/3/95. 

- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 

l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes 

de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 

100, de 19/4/94). 

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 

Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 
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- 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 245/1989, de 27 de febrer (B.O.E. d’11/3/89); Ordre 

Ministerial de 17/11/1989 (B.O.E. d’1/12/89), 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 1495/1986, de 26 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de 

Seguretat en les Màquines (B.O.E. de 21/7/86), modificat pels Reials Decrets 

590/1989, de 19 de maig (B.O.E. de 3/6/89) i 830/1991, de 24 de maig (B.O.E. 

de 31/5/91) 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 
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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 MIEAEM- 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). 

- Ordre Ministerial, de 26/6/1988, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 

Complementària MIEAEM- 2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, 

referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 7/7/88 i B.O.E. de 

5/10/88). 

- Reial Decret 2370/1996, de 18 de novembre, pel qual s’aprova 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 

24/12/96). 

- Reial Decret 1513/1991, d’11 d’octubre, pel qual s’estableixen les exigències 

sobre els certificats i les marques dels cables, cadenes i ganxos (B.O.E. de 

22/10/91). 

- 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). 

Barcelona, Maig del 2013 

L’enginyer Autor del Projecte 

 

 

 

Jeremie Juanola Journe 
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Amidaments  



Estudi de seguretat i salut

AMIDAMENTS Data: 18/05/13 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Capítol 01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

2 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent,
homologat segons UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

4 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

5 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc
amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 400,000

8 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 16,000

9 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

10 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

11 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

12 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

Euro



Estudi de seguretat i salut

AMIDAMENTS Data: 18/05/13 Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

13 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes
vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

14 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN
420

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

15 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

16 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

18 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

19 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

20 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

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

21 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

22 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

23 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama
320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Euro
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24 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

25 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

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

26 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

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

27 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

29 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Capítol 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre d'excavacions, i per delimitar la zona de treball, d'alçària 2,15 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al
terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 186,760

2 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

3 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les terres deixades a la
vora i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

4 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i llargària 3,5 m

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

8 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

9 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 1.000,000

11 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada
(UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida,
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

13 H1524341 m Tanca d'advertència a 1 m del perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb xarxa de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla corda perimetral de poliamida
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada a suport de muntant metàl·lic per a allotjar en perforacions del
sostre i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Capítol 03  SISTEMES DE SENYALITZACIONS VERTICALS

1 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 HBBAC001 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 120 cm, per ser vista fins 50 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 HBBAA001 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 120 cm, amb cartell explicatiu
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rectangular, per ser vista fins 50 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 HBBAF000 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 170 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 50 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Capítol 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU1H532 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 8x3,1x2,6 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, 4 fugons, un
frigorífic, amb 2 taules i 4 bancs, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 HQU1A502 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidor, lavabos i primers auxilis de 12x3,1x2,3 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, 2 bancs, 16 taquilles, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Capítol 05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Capítol 06  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Euro
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/05/13 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 23,02000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 23,02000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 20,44000 €

A0140000 h Manobre 19,25000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,92000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/05/13 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 56,03000 €

C1315010 h Retroexcavadora petita 42,27000 €

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 8,74000 €

C1503000 h Camió grua 46,00000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/05/13 Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,11000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 18,12000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 16,71000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 105,75000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 1,08000 €

B0A30B00 cu Claus d'impacte d'acer 15,46000 €

B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC 3,30000 €

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm 1,16000 €

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 0,58000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,44000 €

B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 3,60000 €

B0DZ4000 m Fleix 0,22000 €

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 0,12000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,93000 €

B141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812

21,62000 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,99000 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

5,07000 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,15000 €

B142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

12,77000 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23000 €

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

14,94000 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,60000 €

B144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 3,03000 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

2,40000 €

B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

10,91000 €

B145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials
sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,78000 €

B145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2,
-3 i UNE-EN 420

2,93000 €

B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

15,93000 €

B1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

25,83000 €

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0.4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

2,41000 €
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MATERIALS

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,10000 €

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 23,51000 €

B1481242 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

19,74000 €

B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

64,37000 €

B1481442 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

18,02000 €

B1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau
vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

16,95000 €

B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

6,31000 €

B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, homologada segons UNE-EN 340

6,31000 €

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

12,76000 €

B1485140 u Armilla de treball , de polièster embuatada amb material aïllant 13,24000 €

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

18,12000 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0.4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

5,49000 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

15,01000 €

B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas
de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

0,12000 €

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos

1,27000 €

B15B0003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3.2 m 231,77000 €

B15B0004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2.5 m i llargària 3.5 m 465,65000 €

B15Z1200 m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre 0,11000 €

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

0,91000 €

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm 18,60000 €

BBBAA001 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 120
cm, per ésser vista fins 50 m

254,64000 €

BBBAC001 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 120 cm, per ésser vista fins 50
m de distància

149,37000 €

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

8,04000 €

BBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de
distància

11,17000 €

BBBAD000 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 170 cm, per ésser
vist fins 50 m

193,02000 €

BBBAD011 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 120 cm, per
ésser vist fins 50 m

266,38000 €
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MATERIALS

BBBAF000 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 170 cm, per ésser vista fins 50 m

251,84000 €

BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos 9,89000 €

BBC19000 m Cinta d'abalisament 0,16000 €

BC1K1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 23,16000 €

BQU1A504 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 12x3,1x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos

1.495,64000 €

BQU1H534 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 8x3,1x2,6 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, per a 4 usos

1.098,37000 €

BQU22303 u Taquilles metàl·liques individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1.8 m, per a 3 usos 53,41000 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos 47,31000 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3.5 m de llargària i 0.8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones per a 4 usos

91,75000 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 107,90000 €

BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos 52,40000 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 52,91000 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

114,45000 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,25000 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 201,25000 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,92000 €
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D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 82,22000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 19,92000 = 21,91200

Subtotal: 21,91200 21,91200

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,77000 = 1,06200

Subtotal: 1,06200 1,06200

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 105,75000 = 21,15000

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 16,71000 = 25,90050

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 18,12000 = 11,77800

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,11000 = 0,19980

Subtotal: 59,02830 59,02830

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21912

COST DIRECTE 82,22142

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,22142

D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

Rend.: 1,000 0,84000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 20,44000 = 0,10220

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 23,02000 = 0,11510

Subtotal: 0,21730 0,21730

Materials

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

1,050      x 0,58000 = 0,60900

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,0102      x 1,08000 = 0,01102

Subtotal: 0,62002 0,62002
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00217

COST DIRECTE 0,83949

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,83949
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 5,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 5,93000 = 5,93000

Subtotal: 5,93000 5,93000

COST DIRECTE 5,93000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,93000

P-2 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb
un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent,
homologat segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 21,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb
un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent,
homologat segons UNE-EN 812

1,000      x 21,62000 = 21,62000

Subtotal: 21,62000 21,62000

COST DIRECTE 21,62000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,62000

P-3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

Rend.: 1,000 5,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

1,000      x 5,99000 = 5,99000

Subtotal: 5,99000 5,99000

COST DIRECTE 5,99000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,99000
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P-4 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

Rend.: 1,000 5,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

1,000      x 5,07000 = 5,07000

Subtotal: 5,07000 5,07000

COST DIRECTE 5,07000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,07000

P-5 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

Rend.: 1,000 8,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

1,000      x 8,15000 = 8,15000

Subtotal: 8,15000 8,15000

COST DIRECTE 8,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,15000

P-6 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb
visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al
casc amb arnès abatible, homologada segons
UNE-EN 1731

Rend.: 1,000 12,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb
visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al
casc amb arnès abatible, homologada segons
UNE-EN 1731

1,000      x 12,77000 = 12,77000
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Subtotal: 12,77000 12,77000

COST DIRECTE 12,77000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,77000

P-7 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 0,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

1,000      x 0,23000 = 0,23000

Subtotal: 0,23000 0,23000

COST DIRECTE 0,23000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,23000

P-8 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 14,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

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

1,000      x 14,94000 = 14,94000

Subtotal: 14,94000 14,94000

COST DIRECTE 14,94000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,94000

P-9 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

Rend.: 1,000 1,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

1,000      x 1,60000 = 1,60000

Subtotal: 1,60000 1,60000

COST DIRECTE 1,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,60000
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P-10 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat
segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

Rend.: 1,000 3,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

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

1,000      x 3,03000 = 3,03000

Subtotal: 3,03000 3,03000

COST DIRECTE 3,03000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,03000

P-11 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 2,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 2,40000 = 2,40000

Subtotal: 2,40000 2,40000

COST DIRECTE 2,40000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,40000

P-12 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 10,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

1,000      x 10,91000 = 10,91000

Subtotal: 10,91000 10,91000
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COST DIRECTE 10,91000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,91000

P-13 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
per manipulació de paqueteria i/o materials sense
arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 5,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
per manipulació de paqueteria i/o materials sense
arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

1,000      x 5,78000 = 5,78000

Subtotal: 5,78000 5,78000

COST DIRECTE 5,78000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,78000

P-14 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i
microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 2,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B145E003 u Parella de guants contra agents químics i
microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

1,000      x 2,93000 = 2,93000

Subtotal: 2,93000 2,93000

COST DIRECTE 2,93000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,93000

P-15 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 15,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1,000      x 15,93000 = 15,93000
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Subtotal: 15,93000 15,93000

COST DIRECTE 15,93000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,93000

P-16 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica,
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
amb plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 25,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica,
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
amb plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1,000      x 25,83000 = 25,83000

Subtotal: 25,83000 25,83000

COST DIRECTE 25,83000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,83000

P-17 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

Rend.: 1,000 2,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0.4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

1,000      x 2,41000 = 2,41000

Subtotal: 2,41000 2,41000

COST DIRECTE 2,41000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,41000
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P-18 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 14,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 1,000      x 14,10000 = 14,10000

Subtotal: 14,10000 14,10000

COST DIRECTE 14,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,10000

P-19 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar Rend.: 1,000 23,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 1,000      x 23,51000 = 23,51000

Subtotal: 23,51000 23,51000

COST DIRECTE 23,51000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,51000

P-20 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

Rend.: 1,000 19,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1481242 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

1,000      x 19,74000 = 19,74000

Subtotal: 19,74000 19,74000

COST DIRECTE 19,74000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,74000

P-21 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 64,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 64,37000 = 64,37000

Subtotal: 64,37000 64,37000
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COST DIRECTE 64,37000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,37000

P-22 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

Rend.: 1,000 18,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1481442 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

1,000      x 18,02000 = 18,02000

Subtotal: 18,02000 18,02000

COST DIRECTE 18,02000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,02000

P-23 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de
tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara,
trama 320, amb butxaques interiors dotades de
cremalleres metàl·liques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Rend.: 1,000 16,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de
tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara,
trama 320, amb butxaques interiors dotades de
cremalleres metàl·liques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1,000      x 16,95000 = 16,95000

Subtotal: 16,95000 16,95000

COST DIRECTE 16,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,95000

P-24 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 6,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 6,31000 = 6,31000
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Subtotal: 6,31000 6,31000

COST DIRECTE 6,31000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,31000

P-25 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 6,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 6,31000 = 6,31000

Subtotal: 6,31000 6,31000

COST DIRECTE 6,31000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,31000

P-26 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 12,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340

1,000      x 12,76000 = 12,76000

Subtotal: 12,76000 12,76000

COST DIRECTE 12,76000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,76000

P-27 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb
material aïllant

Rend.: 1,000 13,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1485140 u Armilla de treball , de polièster embuatada amb
material aïllant

1,000      x 13,24000 = 13,24000

Subtotal: 13,24000 13,24000
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COST DIRECTE 13,24000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,24000

P-28 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Rend.: 1,000 18,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

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

1,000      x 18,12000 = 18,12000

Subtotal: 18,12000 18,12000

COST DIRECTE 18,12000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,12000

P-29 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 5,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0.4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340

1,000      x 5,49000 = 5,49000

Subtotal: 5,49000 5,49000

COST DIRECTE 5,49000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,49000

P-30 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Rend.: 1,000 15,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1,000      x 15,01000 = 15,01000

Subtotal: 15,01000 15,01000

COST DIRECTE 15,01000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,01000

P-31 H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats
de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló
normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda
perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 15,47 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,350 /R x 23,02000 = 8,05700

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 19,25000 = 6,73750

Subtotal: 14,79450 14,79450

Materials

B15Z1200 m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre 0,500      x 0,11000 = 0,05500

B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

1,200      x 0,12000 = 0,14400

B0DZ4000 m Fleix 0,100      x 0,22000 = 0,02200

B0A30B00 cu Claus d'impacte d'acer 0,020      x 15,46000 = 0,30920

Subtotal: 0,53020 0,53020

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,14795

COST DIRECTE 15,47265
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,47265

P-32 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre d'excavacions, i
per delimitar la zona de treball, d'alçària 2,15 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de
tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta,
ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 13,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 23,02000 = 5,75500

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,25000 = 4,81250

Subtotal: 10,56750 10,56750

Materials

B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,220      x 3,60000 = 0,79200

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 3,500      x 0,12000 = 0,42000

D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,020      x 82,22142 = 1,64443

Subtotal: 2,85643 2,85643

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,10568

COST DIRECTE 13,52961
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,52961
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P-33 H1524341 m Tanca d'advertència a 1 m del perímetre del sostre,
d'alçària 1 m amb xarxa de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de diàmetre i
80x80 mm de pas de malla corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
fixada a suport de muntant metàl·lic per a allotjar en
perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 6,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,125 /R x 19,25000 = 2,40625

A0121000 h Oficial 1a 0,125 /R x 23,02000 = 2,87750

Subtotal: 5,28375 5,28375

Materials

B0DZ4000 m Fleix 0,200      x 0,22000 = 0,04400

B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

1,050      x 0,12000 = 0,12600

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per
a 15 usos

0,400      x 1,27000 = 0,50800

B0A30B00 cu Claus d'impacte d'acer 0,014      x 15,46000 = 0,21644

Subtotal: 0,89444 0,89444

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05284

COST DIRECTE 6,23103
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,23103

P-34 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en
ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 5,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,25000 = 1,92500

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 23,02000 = 2,30200

Subtotal: 4,22700 4,22700

Materials

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm

1,200      x 1,16000 = 1,39200

Subtotal: 1,39200 1,39200
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04227

COST DIRECTE 5,66127
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,66127

P-35 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en
coronacions de rases i excavacions amb les terres
deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 31,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,530 /R x 19,25000 = 10,20250

A0150000 h Manobre especialista 0,450 /R x 19,92000 = 8,96400

Subtotal: 19,16650 19,16650

Maquinària

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 0,450 /R x 8,74000 = 3,93300

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,160 /R x 42,27000 = 6,76320

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,020 /R x 56,03000 = 1,12060

Subtotal: 11,81680 11,81680

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19167

COST DIRECTE 31,17497
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,17497

P-36 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 23,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 23,02000 = 3,45300

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,25000 = 2,88750

Subtotal: 6,34050 6,34050

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 12,000      x 0,44000 = 5,28000

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

12,500      x 0,91000 = 11,37500

Subtotal: 16,65500 16,65500
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,06341

COST DIRECTE 23,05891
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,05891

P-37 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària
3,2 m

Rend.: 1,000 231,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B15B0003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària
3.2 m

1,000      x 231,77000 = 231,77000

Subtotal: 231,77000 231,77000

COST DIRECTE 231,77000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 231,77000

P-38 H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre,
d'alçària 2,5 m i llargària 3,5 m

Rend.: 1,000 465,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B15B0004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre,
d'alçària 2.5 m i llargària 3.5 m

1,000      x 465,65000 = 465,65000

Subtotal: 465,65000 465,65000

COST DIRECTE 465,65000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 465,65000

P-39 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició
de les proteccions

Rend.: 1,000 42,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 23,02000

Subtotal: 42,27000 42,27000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,42270

COST DIRECTE 42,69270
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,69270

P-40 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones

Rend.: 1,000 139,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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A0121000 h Oficial 1a 6,000 /R x 23,02000 = 138,12000

Subtotal: 138,12000 138,12000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,38120

COST DIRECTE 139,50120
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 139,50120

P-41 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra

Rend.: 1,000 19,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000

Subtotal: 19,25000 19,25000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19250

COST DIRECTE 19,44250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,44250

P-42 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 21,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,25000 = 2,88750

Subtotal: 2,88750 2,88750

Materials

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm

1,000      x 18,60000 = 18,60000

B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC 0,040      x 3,30000 = 0,13200

Subtotal: 18,73200 18,73200

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02888

COST DIRECTE 21,64838
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,64838

P-43 HBBAA001 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 120 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 50 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 550,18 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 19,25000 = 28,87500

Subtotal: 28,87500 28,87500

Materials

BBBAD011 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 120 cm, per ésser vist fins
50 m

1,000      x 266,38000 = 266,38000

BBBAA001 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 120 cm, per
ésser vista fins 50 m

1,000      x 254,64000 = 254,64000

Subtotal: 521,02000 521,02000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,28875

COST DIRECTE 550,18375
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 550,18375

P-44 HBBAC001 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 120 cm, per ser vista fins 50 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 178,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 19,25000 = 28,87500

Subtotal: 28,87500 28,87500

Materials

BBBAC001 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 120 cm, per ésser vista fins 50 m de distància

1,000      x 149,37000 = 149,37000

Subtotal: 149,37000 149,37000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,28875

COST DIRECTE 178,53375
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 178,53375

P-45 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 27,48 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000

Subtotal: 19,25000 19,25000

Materials

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

1,000      x 8,04000 = 8,04000

Subtotal: 8,04000 8,04000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19250

COST DIRECTE 27,48250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,48250

P-46 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd,
de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm,
per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 30,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000

Subtotal: 19,25000 19,25000

Materials

BBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd,
de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm,
per ésser vista fins 25 m de distància

1,000      x 11,17000 = 11,17000

Subtotal: 11,17000 11,17000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19250

COST DIRECTE 30,61250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,61250

P-47 HBBAF000 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 170 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 50 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 474,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 19,25000 = 28,87500
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Subtotal: 28,87500 28,87500

Materials

BBBAF000 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 170 cm, per ésser vista
fins 50 m

1,000      x 251,84000 = 251,84000

BBBAD000 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 170 cm, per ésser vist fins
50 m

1,000      x 193,02000 = 193,02000

Subtotal: 444,86000 444,86000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,28875

COST DIRECTE 474,02375
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 474,02375

P-48 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària Rend.: 1,000 10,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 19,25000 = 0,38500

Subtotal: 0,38500 0,38500

Materials

BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm
d'alçària, per a 2 usos

1,000      x 9,89000 = 9,89000

Subtotal: 9,89000 9,89000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00385

COST DIRECTE 10,27885
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,27885

P-49 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,065 /R x 19,25000 = 1,25125

Subtotal: 1,25125 1,25125

Materials

D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

0,120      x 0,83949 = 0,10074

BBC19000 m Cinta d'abalisament 1,000      x 0,16000 = 0,16000

Subtotal: 0,26074 0,26074
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01251

COST DIRECTE 1,52450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,52450

P-50 HQU1A502 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidor,
lavabos i primers auxilis de 12x3,1x2,3 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, 2 bancs, 16
taquilles, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 2.323,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,25000 = 5,77500

Subtotal: 5,77500 5,77500

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,300 /R x 46,00000 = 13,80000

Subtotal: 13,80000 13,80000

Materials

BC1K1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 4,000      x 23,16000 = 92,64000

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 16,000      x 0,92000 = 14,72000

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat

3,000      x 52,91000 = 158,73000

BQU22303 u Taquilles metàl·liques individual amb doble
compartiment interior, de 0.4x0.5x1.8 m, per a 3 usos

8,000      x 53,41000 = 427,28000

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

1,000      x 114,45000 = 114,45000

BQU1A504 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de
12x3,1x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos

1,000      x 1.495,64000 = 1.495,64000

Subtotal: 2.303,46000 2.303,46000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14438

COST DIRECTE 2.323,17938
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.323,17938
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P-51 HQU1H532 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de
8x3,1x2,6 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, 4 fugons, un frigorífic, amb 2 taules i 4
bancs, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1.523,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,25000 = 5,77500

Subtotal: 5,77500 5,77500

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,300 /R x 46,00000 = 13,80000

Subtotal: 13,80000 13,80000

Materials

BQU1H534 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de
8x3,1x2,6 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, per a
4 usos

1,000      x 1.098,37000 = 1.098,37000

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4
usos

1,000      x 47,31000 = 47,31000

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 1,000      x 107,90000 = 107,90000

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3.5 m de
llargària i 0.8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones per a 4 usos

1,000      x 91,75000 = 91,75000

BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
per a 2 usos

1,000      x 52,40000 = 52,40000

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat

2,000      x 52,91000 = 105,82000

Subtotal: 1.503,55000 1.503,55000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14438

COST DIRECTE 1.523,26938
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.523,26938
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PARTIDES D'OBRA

P-52 HQUAM000 u Reconeixement mèdic Rend.: 1,000 35,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 1,000      x 35,25000 = 35,25000

Subtotal: 35,25000 35,25000

COST DIRECTE 35,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,25000

P-53 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme Rend.: 1,000 201,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 1,000      x 201,25000 = 201,25000

Subtotal: 201,25000 201,25000

COST DIRECTE 201,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 201,25000

P-54 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal·lacions

Rend.: 1,000 19,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000

Subtotal: 19,25000 19,25000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19250

COST DIRECTE 19,44250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,44250
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 18/05/13 Pàg.: 1

H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE-EN 812

5,93 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

H141211DP-2 u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material

fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812

21,62 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

H1421110P-3 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i

tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,99 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

H1423230P-4 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer

recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades

segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

5,07 €

(CINC EUROS AMB SET CENTIMS)

H142AC60P-5 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster

reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb

protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,15 €

(VUIT EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

H142CD70P-6 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per

acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

12,77 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

H1431101P-7 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

H1433115P-8 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons

UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,94 €

(CATORZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

H1445003P-9 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,60 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

H144E406P-10 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 3,03 €

(TRES EUROS AMB TRES CENTIMS)

H1455710P-11 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de

cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN

388 i UNE-EN 420

2,40 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
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H1457520P-12 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport

d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins

a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

10,91 €

(DEU EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

H145B002P-13 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o

materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,78 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

H145E003P-14 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN

374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

2,93 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

H1461164P-15 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla

metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO

20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

15,93 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

H1465277P-16 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de

pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca

amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO

20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

25,83 €

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

H146J364P-17 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la

perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i

UNE-EN 12568

2,41 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

H1474600P-18 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,10 €

(CATORZE EUROS AMB DEU CENTIMS)

H147N000P-19 u Faixa de protecció dorslumbar 23,51 €

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

H1481242P-20 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

19,74 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

H1481343P-21 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),

color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons

UNE-EN 340

64,37 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
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H1481442P-22 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

18,02 €

(DIVUIT EUROS AMB DOS CENTIMS)

H1481654P-23 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color

blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques,

homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

16,95 €

(SETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

H1482222P-24 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques

interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

6,31 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

H1482320P-25 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),

color groc, homologada segons UNE-EN 340

6,31 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

H1483344P-26 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats

segons UNE-EN 340

12,76 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

H1485140P-27 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,24 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

H1485800P-28 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons

UNE-EN 471

18,12 €

(DIVUIT EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

H1487460P-29 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4

mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

5,49 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

H1488580P-30 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i

UNE-EN 348

15,01 €

(QUINZE EUROS AMB UN CENTIMS)

H1512013P-31 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb

xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta

nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i

corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

15,47 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

H1522111P-32 m Barana de protecció en el perímetre d'excavacions, i per delimitar la zona de treball, d'alçària

2,15 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol

de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

13,53 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
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H1524341P-33 m Tanca d'advertència a 1 m del perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb xarxa de fil trenat de

poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla

corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada a suport de

muntant metàl·lic per a allotjar en perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs

6,23 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

H152J105P-34 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge

inclòs

5,66 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

H152V017P-35 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les

terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs

31,17 €

(TRENTA-UN EUROS AMB DISSET CENTIMS)

H153A9F1P-36 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i

perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

23,06 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SIS CENTIMS)

H15B3003P-37 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 231,77 €

(DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

H15B4004P-38 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i llargària 3,5 m 465,65 €

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

H15Z1001P-39 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 42,69 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

H16F1003P-40 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 139,50 €

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

H16F1004P-41 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,44 €

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

HBBA1511P-42 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,

fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

21,65 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

HBBAA001P-43 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular

amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,

diàmetre 120 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 50 m, fixada i amb el

desmuntatge inclòs

550,18 €

(CINC-CENTS CINQUANTA EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

HBBAC001P-44 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma

blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 120 cm, per ser vista

fins 50 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

178,53 €

(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
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HBBAC005P-45 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma

blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista

fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

27,48 €

(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

HBBAC013P-46 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc

sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m

de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

30,61 €

(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

HBBAF000P-47 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma

triangular amb el cantell negre, costat major 170 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per

ser vista fins 50 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

474,02 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB DOS CENTIMS)

HBC12300P-48 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 10,28 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

HBC19081P-49 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,52 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

HQU1A502P-50 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidor, lavabos i primers auxilis de 12x3,1x2,3 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, 2 bancs, 16 taquilles, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i

protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

2.323,18 €

(DOS MIL TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

HQU1H532P-51 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 8x3,1x2,6 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, 4 fugons, un frigorífic, amb 2 taules i 4

bancs, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,

col·locat i amb el desmuntatge inclòs

1.523,27 €

(MIL CINC-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

HQUAM000P-52 u Reconeixement mèdic 35,25 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

HQUAP000P-53 u Curset de primers auxilis i socorrisme 201,25 €

(DOS-CENTS UN EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

HQUZM000P-54 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 19,44 €

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE-EN 812

5,93 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 5,93000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-2 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material

fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812

21,62 €

B141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de mater 21,62000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i

tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,99 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,99000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-4 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer

recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades

segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

5,07 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer re 5,07000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-5 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster

reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb

protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,15 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 8,15000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-6 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per

acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

12,77 €

B142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·li 12,77000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-7 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-8 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons

UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,94 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat seg 14,94000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-9 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,60 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,60000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-10 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 3,03 €
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B144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 120 3,03000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-11 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de

cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN

388 i UNE-EN 420

2,40 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palm 2,40000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-12 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport

d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins

a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

10,91 €

B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 10,91000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-13 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o

materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,78 €

B145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o 5,78000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-14 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN

374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

2,93 €

B145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE- 2,93000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-15 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla

metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO

20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

15,93 €

B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb p 15,93000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-16 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de

pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca

amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO

20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

25,83 €

B1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat 25,83000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-17 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la

perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i

UNE-EN 12568

2,41 €

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0.4 mm de gruix, de 120 kg de resistèn 2,41000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-18 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,10 €
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B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,10000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-19 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 23,51 €

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 23,51000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-20 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

19,74 €

B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 2 19,74000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-21 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),

color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons

UNE-EN 340

64,37 €

B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%- 64,37000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-22 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

18,02 €

B1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35% 18,02000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-23 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color

blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques,

homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

16,95 €

B1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), 16,95000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-24 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques

interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

6,31 €

B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, amb but 6,31000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-25 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),

color groc, homologada segons UNE-EN 340

6,31 €

B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%- 6,31000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-26 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

12,76 €

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65 12,76000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-27 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,24 €
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B1485140 u Armilla de treball , de polièster embuatada amb material aïllant 13,24000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-28 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons

UNE-EN 471

18,12 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 18,12000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-29 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4

mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

5,49 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 5,49000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-30 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i

UNE-EN 348

15,01 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 15,01000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-31 H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb

xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta

nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i

corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

15,47 €

B15Z1200 m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre 0,05500 €

B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 0,14400 €

B0DZ4000 m Fleix 0,02200 €

B0A30B00 cu Claus d'impacte d'acer 0,30920 €

Altres conceptes 14,93980 €

P-32 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre d'excavacions, i per delimitar la zona de treball, d'alçària

2,15 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol

de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

13,53 €

B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,79200 €

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 0,42000 €

Altres conceptes 12,31800 €

P-33 H1524341 m Tanca d'advertència a 1 m del perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb xarxa de fil trenat de

poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla

corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada a suport de

muntant metàl·lic per a allotjar en perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs

6,23 €

B0DZ4000 m Fleix 0,04400 €

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacio 0,50800 €

B0A30B00 cu Claus d'impacte d'acer 0,21644 €
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B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 0,12600 €

Altres conceptes 5,33556 €

P-34 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge

inclòs

5,66 €

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm 1,39200 €

Altres conceptes 4,26800 €

P-35 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les

terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs

31,17 €

Altres conceptes 31,17000 €

P-36 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i

perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

23,06 €

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 11,37500 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,28000 €

Altres conceptes 6,40500 €

P-37 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 231,77 €

B15B0003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3.2 m 231,77000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-38 H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i llargària 3,5 m 465,65 €

B15B0004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2.5 m i llargària 3.5 m 465,65000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-39 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 42,69 €

Altres conceptes 42,69000 €

P-40 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 139,50 €

Altres conceptes 139,50000 €

P-41 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,44 €

Altres conceptes 19,44000 €

P-42 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,

fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

21,65 €

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x3 18,60000 €

B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC 0,13200 €

Altres conceptes 2,91800 €

P-43 HBBAA001 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular

amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,

diàmetre 120 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 50 m, fixada i amb el

desmuntatge inclòs

550,18 €

BBBAD011 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb 266,38000 €

BBBAA001 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma c 254,64000 €

Altres conceptes 29,16000 €
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P-44 HBBAC001 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma

blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 120 cm, per ser vista

fins 50 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

178,53 €

BBBAC001 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictog 149,37000 €

Altres conceptes 29,16000 €

P-45 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma

blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista

fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

27,48 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictog 8,04000 €

Altres conceptes 19,44000 €

P-46 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc

sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m

de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

30,61 €

BBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma bl 11,17000 €

Altres conceptes 19,44000 €

P-47 HBBAF000 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma

triangular amb el cantell negre, costat major 170 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per

ser vista fins 50 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

474,02 €

BBBAD000 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, am 193,02000 €

BBBAF000 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma tri 251,84000 €

Altres conceptes 29,16000 €

P-48 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 10,28 €

BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos 9,89000 €

Altres conceptes 0,39000 €

P-49 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,52 €

BBC19000 m Cinta d'abalisament 0,16000 €

Altres conceptes 1,36000 €

P-50 HQU1A502 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidor, lavabos i primers auxilis de 12x3,1x2,3 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, 2 bancs, 16 taquilles, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i

protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

2.323,18 €

BC1K1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 92,64000 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 14,72000 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 158,73000 €

BQU22303 u Taquilles metàl·liques individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1.8 m, p 427,28000 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 114,45000 €
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BQU1A504 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 12x3,1x2,3 m de plafó d'acer lacat i 1.495,64000 €

Altres conceptes 19,72000 €

P-51 HQU1H532 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 8x3,1x2,6 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, 4 fugons, un frigorífic, amb 2 taules i 4

bancs, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,

col·locat i amb el desmuntatge inclòs

1.523,27 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos 47,31000 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 107,90000 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3.5 m de llargària i 0.8 m d'amplària, amb c 91,75000 €

BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos 52,40000 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 105,82000 €

BQU1H534 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 8x3,1x2,6 m de plafó d'acer lacat i a 1.098,37000 €

Altres conceptes 19,72000 €

P-52 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,25 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,25000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-53 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 201,25 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 201,25000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-54 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 19,44 €

Altres conceptes 19,44000 €
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Obra 01 Pressupost ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Capítol 01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

5,93 16,000 94,88

2 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 (P
- 2)

21,62 16,000 345,92

3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 3)

5,99 16,000 95,84

4 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 - 4)

5,07 1,000 5,07

5 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 5)

8,15 3,000 24,45

6 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible,
homologada segons UNE-EN 1731 (P - 6)

12,77 3,000 38,31

7 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 7)

0,23 400,000 92,00

8 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 - 8)

14,94 16,000 239,04

9 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 9)

1,60 16,000 25,60

10 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 10)

3,03 16,000 48,48

11 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
11)

2,40 16,000 38,40

12 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 12)

10,91 5,000 54,55

13 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació
de paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 13)

5,78 5,000 28,90

14 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 14)

2,93 3,000 8,79

15 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 15)

15,93 5,000 79,65

16 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(P - 16)

25,83 8,000 206,64

17 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 17)

2,41 8,000 19,28

euros
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18 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 18) 14,10 5,000 70,50

19 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 19) 23,51 5,000 117,55

20 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 - 20)

19,74 16,000 315,84

21 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 21)

64,37 3,000 193,11

22 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 - 22)

18,02 3,000 54,06

23 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques
interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 23)

16,95 3,000 50,85

24 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 24)

6,31 16,000 100,96

25 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 - 25)

6,31 16,000 100,96

26 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 - 26)

12,76 16,000 204,16

27 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P - 27) 13,24 3,000 39,72

28 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 28)

18,12 3,000 54,36

29 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 30)

15,01 3,000 45,03

30 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 29)

5,49 16,000 87,84

TOTAL Capítol 01.01 2.880,74

Obra 01 Pressupost ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Capítol 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre d'excavacions, i per delimitar la
zona de treball, d'alçària 2,15 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta,
ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
(P - 32)

13,53 186,760 2.526,86

2 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

5,66 40,000 226,40

3 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 35)

31,17 40,000 1.246,80

4 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el
desmuntatge inclòs (P - 36)

23,06 4,000 92,24

5 H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i
llargària 3,5 m (P - 38)

465,65 1,000 465,65

6 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

27,48 2,000 54,96

euros
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7 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 39)

42,69 12,000 512,28

8 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 54) 19,44 12,000 233,28

9 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 48) 10,28 60,000 616,80

10 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 49)

1,52 1.000,000 1.520,00

11 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 37) 231,77 2,000 463,54

12 H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en
tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral
de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda
de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)

15,47 10,000 154,70

13 H1524341 m Tanca d'advertència a 1 m del perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb
xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4
mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada a suport de
muntant metàl·lic per a allotjar en perforacions del sostre i amb el
desmuntatge inclòs (P - 33)

6,23 18,000 112,14

TOTAL Capítol 01.02 8.225,65

Obra 01 Pressupost ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Capítol 03 SISTEMES DE SENYALITZACIONS VERTICALS

1 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 42)

21,65 1,000 21,65

2 HBBAC001 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 120 cm, per ser vista fins 50 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

178,53 1,000 178,53

3 HBBAA001 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 120 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 50 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 43)

550,18 1,000 550,18

4 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 46)

30,61 1,000 30,61

5 HBBAF000 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 170 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 50 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

474,02 1,000 474,02

TOTAL Capítol 01.03 1.254,99

Obra 01 Pressupost ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Capítol 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU1H532 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 8x3,1x2,6 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, 4 fugons, un
frigorífic, amb 2 taules i 4 bancs, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el

1.523,27 1,000 1.523,27

euros
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desmuntatge inclòs (P - 51)

2 HQU1A502 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidor, lavabos i primers auxilis
de 12x3,1x2,3 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, 2 bancs, 16 taquilles, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 50)

2.323,18 1,000 2.323,18

TOTAL Capítol 01.04 3.846,45

Obra 01 Pressupost ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Capítol 05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 53) 201,25 1,000 201,25

2 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
41)

19,44 2,000 38,88

3 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (P -
40)

139,50 6,000 837,00

TOTAL Capítol 01.05 1.077,13

Obra 01 Pressupost ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Capítol 06 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 52) 35,25 8,000 282,00

TOTAL Capítol 01.06 282,00

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 18/05/13 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 2.880,74

Capítol 01.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 8.225,65

Capítol 01.03  SISTEMES DE SENYALITZACIONS VERTICALS 1.254,99

Capítol 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 3.846,45

Capítol 01.05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 1.077,13

Capítol 01.06  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 282,00

Obra 01 Pressupost ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 17.566,96

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
17.566,96

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 17.566,96

17.566,96

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ....................................................................... 17.566,96 €

Subtotal ............... 17.566,96 €

21,00 % IVA SOBRE 17.566,96........................................................................................ 3.689,06 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE D'OBRA ............. ....................... 21.256,02 €

Aquest pressupost d'execució per contracte d'obra, puja a la quantitat de : 

( VINT-I-UN MIL DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB DOS CENTIMS )

21.256,02 €TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONJUNT  ........... .....................

Aquest pressupost d'execució per contracte conjunt d'obra i control de qualitat, puja a la
quantitat de :

( VINT-I-UN MIL DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB DOS CENTIMS )
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1. INTRODUCCIÓ 

L’objecte del present annex és la de justificar raonadament el cost d’execució dels 

materials de les unitat incloses en el pressupost del projecte. Els preus de cada una de 

les unitats d’obra es calculen a partir de les següents dades: 

- Preus de mà d’obra 

- Preus de materials a peu d’obra 

- Preus de maquinària 

- Rendiments de maquinària 

- Rendiments de mà d’obra 

A continuació es mostren els llistats de preus unitaris de la mà d’obra, la maquinària, 

els materials, com els elements compostos i partides d’obra que s’utilitzen en 

l’execució de les obres que composen el projecte de Millora i pas inferior de vianants 

en l’estació de ferrocarrils de Llançà. El programa utilitzat per dur a terme la justificació 

de preus és el programa informàtic Test de Cost de Qualitat (TCQ 2000). 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/05/13 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 23,02000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 23,02000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 23,02000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 23,02000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 23,40000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 23,02000 €

A0128000 h Oficial 1a polidor 23,02000 €

A012A000 h Oficial 1a fuster 23,41000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 23,02000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 23,39000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,78000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 23,78000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,02000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 20,44000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 20,44000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 20,44000 €

A013A000 h Ajudant fuster 20,60000 €

A013D000 h Ajudant pintor 20,44000 €

A013F000 h Ajudant manyà 20,52000 €

A013H000 h Ajudant electricista 20,41000 €

A013M000 h Ajudant muntador 20,44000 €

A0140000 h Manobre 19,25000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,92000 €
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MAQUINÀRIA

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 15,75000 €

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,58000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,31000 €

C110U070 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 14,61000 €

C1311110 h Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kW 46,24000 €

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 56,03000 €

C1311270 h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 78,44000 €

C1312270 h Pala excavadora, sobre erugues de 298,4 kW 89,96000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 60,38000 €

C1315230 h Retroexcavadora gran sobre erugues 182,49000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 56,95000 €

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 62,96000 €

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 50,44000 €

C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 59,14000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 12,19000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 32,30000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 38,50000 €

C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 52,80000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 42,60000 €

C1503000 h Camió grua 46,00000 €

C1503300 h Camió grua de 3 t 43,58000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 48,42000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 38,97000 €

C150G900 h Grua autopropulsada de 20 t 57,07000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 156,75000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77000 €

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 78,42000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,99000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 60,52000 €

C17A20Q0 h Planta de formigó per a 60 m3/h 90,77000 €

C2003000 h Remolinador mecànic 5,22000 €

C2007000 h Polidora 2,53000 €

C2009000 h Abrillantadora 2,11000 €

C200K000 h Soldadora automàtica d'extrusió autopropulsada 15,31000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,68000 €

C3G52400 m2 Perforació i col·locació de materials, amb equip de personal i maquinària, i equip de tractament de
llots tixotròpics, per a pantalles de 35 cm de gruix

48,28000 €

C3GZ1000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació, per a pantalles 4.800,00000 €

C3GZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de tractament de llots tixotròpics, per a
pantalles

2.580,57000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,11000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 18,12000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 20,37000 €

B0312400 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 19,84000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 16,71000 €

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 19,74000 €

B033U200 t Grava de pedrera de granulat granític de 40 a 80 mm, per a drens 17,41000 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats 16,28000 €

B03E1440 m3 Argila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat 350 kg/m3, en sacs 86,25000 €

B0511502 t Ciment pòrtland CEM I 42,5 N segons UNE-EN 197-1, a granel 101,09000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 105,75000 €

B0514501 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 42,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs 109,35000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 160,16000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,80000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

64,56000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

62,92000 €

B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

73,24000 €

B065760C m3 Formigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

73,81000 €

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

70,59000 €

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

71,14000 €

B0659A0L m3 Formigó HA-25/L/20/IIa de consistència líquida, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375
kg/m3 de ciment, additiu hidròfug/superplastificant, apte per a classe d'exposició IIa

86,72000 €

B065RH0C m3 Formigó HA-40/P/20/IIIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

86,61000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

39,31000 €

B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 0,68000 €

B0815020 kg Additiu inhibidor d'adormiment per a formigó, segons la norma UNE-EN 934-2 1,42000 €

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 3,08000 €

B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 1,11000 €

B081P020 t Cendres volants per a formigó 44,04000 €

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 4,37000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 1,08000 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,98000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,15000 €

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 0,58000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,60000 €

B0B34134 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN
10080

2,14000 €
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B0CHU500 m2 Planxa desplegada de 0,8 mm de gruix, amb romb de 8x16 mm i fil d'1 mm 19,10000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,44000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 211,79000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 8,56000 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 20,54000 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,61000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,30000 €

B0D81680 m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,24000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,51000 €

B0DZJ0K6 m2 Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de sostres, per a 25 usos 2,45000 €

B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm 0,50000 €

B0DZT006 m3 Bastida de metall, per a 25 usos 3,15000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,23000 €

B0F1F2A1 u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,23000 €

B0F1K2A2 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,42000 €

B0FG5172 m2 Rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup AI
- AIIa (UNE-EN 14411)

14,91000 €

B2001 u Lluminària de sostre Downlight, de 110 mm de diàmetre, per a 1 làmpada halògena QT 12 de 50
W; amb bastiment exterior i interior d'alumini injectat, termoesmaltat, en color blanc; reflector amb
acabat en alumini granulat; protecció IP 20 i aïllament F

89,71000 €

B2002 u Làmpada halògena QT 12 de 50 W 7,80000 €

B2003 u Material auxiliar per instal·lació d'aparells d'il·luminació 0,90000 €

B2004 u Plafó de sostre, de 330 mm de diàmetre i 105 mm d'alçada, per a 1 làmpada halògena QT32 de
100 W, amb cos de il·luminària d'alumini RAL 9010, difusor de vidre bufat opal llis mate, protecció
IP 55 i aïllament classe F.

156,13000 €

B2005 u Làmpada halògena QT 32 de 100 W. 9,77000 €

B2006 u Material auxiliar per instal·lació d'aparells d'il·luminació. 0,90000 €

B2007 u Lluminària tipus cilíndrica en policarbonat T8 2x36W, grau de protecció IP 67 amb voltatge
220-240, amb un pes de 5,6 Kg, juntes de estanquitat en silicona, protegida contra la corrosió i
portalàmpades de policarbonat tipus G-13/G5/2G11.

146,90000 €

B2008 u Làmpada fluorescent de 1270 mm de longitud i 135 mm de diàmetre, de 2x36W. 17,89000 €

B3Z51000 kg Llot tixotròpic 0,15000 €

B44Z5026 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
galvanitzat

1,78000 €

B71190L0 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FP amb armadura de feltre de polièster de
160 g/m2

7,93000 €

B7611E00 m2 Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 2 mm i 2.4 kg/m2 14,61000 €

B7711A00 m2 Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2 0,14000 €

B7721C10 m2 Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 2.5 mm resistent a la intempèrie 3,24000 €

B7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2 1,22000 €

B7C44H80 m2 Feltre de llana de vidre per aïllaments (MW), segons UNE-EN 13162, de gruix 10 mm, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.034 W/mK, resistència tèrmica >= 0,35294 m2K/W amb tel de vidre i
protecció elàstica

3,72000 €

B7CZ1200 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 20 mm de gruix com a màxim 0,17000 €

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 1,02000 €
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B84AGDG0 m2 Lamel·la d'alumini llisa lacada, horitzontal, de 30 cm d'amplària, per a cel ras desmuntable amb
entramat vist

39,55000 €

B84Z10J0 m2 Entramat metàl·lic vist, per a cel ras de lamel·les horitzontals 4,43000 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 10,02000 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 9,59000 €

B96512D0 m Vorada T2 recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340

5,14000 €

B965A2D0 m Vorada T1 recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T1 (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340

6,27000 €

B9B11200 u Llambordí granític de 20x20x4 cm 0,44000 €

B9C11312 m2 Terratzo llis de gra petit, de 30x30x30x30 cm, preu superior, per a ús interior intens 13,13000 €

B9C11412 m2 Terratzo llis de gra petit, de 40x40x40x40 cm, preu superior, per a ús interior intens 16,01000 €

B9C11434 m2 Terratzo llis de gra petit, de 30x30x30x30 cm, relleu de 5 ratlles blanc polit preu mitjà, per a ús
exterior

13,29000 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,85000 €

B9E1F100ESLL m2 Paviment hidràulic HENRI MATISSE de SANTA & COLE, versió relleu en negatiu color gris,
superfície total 16m2. Rajoles hidràuliques de ciment i sorra. Peces quadrades de 20x20cm i 4cm
de gruix. S’entrega en palets de 16m2 (400 peces). Pes: 2,8kg per peça. Transport i col·locació no
inclosos. , ref. 969 de la sèrie Henri Matisse de SANTA&COLE

13,00000 €

B9GZ1210 t Pols de quars de color gris 515,62000 €

B9H18210 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat calcari i betum
asfàltic de penetració B50/70

49,86000 €

BAP36186 u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de
bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

67,63000 €

BAQDD286 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura
interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

55,34000 €

BASAU010 u Porta tallafoc metàl·lica, EI2-C 60, d'una fulla batent per a una llum de 100x205 cm, preu alt, amb
tanca antipànic, amb espiell de 30 cm. de diàmetre amb vidre antifoc

430,83000 €

BAZ13196 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària 1,75000 €

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 15,09000 €

BB12U010 m Barana d'acer amb passamà rodo de diàmetre 50 mm, muntants de tub rectangular de 60x20 mm
cada 150 cm i plafó de xapa d'acer perforada de 70 cm d'amplaria, 110 cm d'alçaria i 2 mm de gruix

61,02000 €

BB14C320 m Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i suports de perfil d'acer de 15 mm de
diàmetre cada 2 m

9,85000 €

BBA12000 kg Pintura color blanc no reflectora per a senyalització 5,75000 €

BD52159K m Peça prefabricada de formigó amb forma de U i encaix, de 50x40 cm i 15 cm d'alçària mitja 21,32000 €

BD5AU040 m Tub de PVC de drenatge, de diàmetre exterior 160 mm, sèrie D, segons normes BS 4962/82, AS
2439/1-81 i DIN 1187, unió mitjançant fitting de PVC

6,29000 €

BD5H5153 m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 170 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral
i baixant, amb reixa d'acer inoxidable nervada, classe A15 segons norma UNE-EN 1433, fixada
amb tanca

93,76000 €

BD5L2580 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una
de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2

5,83000 €

BDDZ3150 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de D=70 cm i 145 kg de pes 73,52000 €

BDDZ51D0 u Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de 200x200x200 mm i 1.7 kg de pes 2,50000 €

BG11UB25 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, del tipus BUC, de 250 A,
segons esquema UNESA número 9, inclosa base portafusibles tripolar NHC T-1 (sense els
fusibles) i neutre amobible, connexió mitjançant cargols inoxidables M10, grau de protecció IP43
IK09

166,50000 €
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BG142602 u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica, per a tres fileres de dotze mòduls i per a muntar
superficialment

101,23000 €

BG151D22 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a
muntar superficialment

7,18000 €

BG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
encastar

2,66000 €

BG1AU010 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge
superficial, per a 3 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de
carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre,
amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x600x175 mm

292,98000 €

BG1PU1A7 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament trifàsic individual superior a 15
kW, per a mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de
caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage,
amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA, grau de
protecció IP43 IK09 i sense interruptor diferencial

312,75000 €

BG212510 m Tub rígid de PVC, de 4 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

0,54000 €

BG212710 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

0,70000 €

BG225710 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,34000 €

BG313700 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x16 mm2 4,63000 €

BG31MUCG m Cable multipolar amb conductors de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emisió de fums, per a funcions de control i commandament, de 12G1, 10 mm2 de secció, amb
conductor de protecció groc-verd

4,13000 €

BG328200 m Conductor de coure de designació UNE H07V-U, unipolar de secció 1x1.5 mm2 0,27000 €

BG611020 u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt 0,99000 €

BG621191 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, per a encastar 2,32000 €

BG62D19K u Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,

3,86000 €

BG631A52 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra desplaçada (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa, preu mitjà, per a encastar

2,97000 €

BG63D15S u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250
V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt

3,40000 €

BG671111 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu econòmic 1,80000 €

BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 10,88000 €

BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució 1,31000 €

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,29000 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,14000 €

BGW62000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors 0,30000 €

BGW63000 u Part proporcional d'accessoris per a endolls 0,32000 €

BH6B39T1 u Llumenera d'emergència antideflagrant amb difusor cilíndric de vidre borosilicat i envoltant de fosa
d'alumini sobre base d'ABS, amb una làmpada de baix consum d'11 W de potència i una làmpada
de senyalització incandescent, flux aproximat de 575 lúmens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una
superfície aproximada de 50 m2, amb grau de protecció IP 65, de classe II de protecció contra xocs
elèctrics, per a col·locar superficialment

375,86000 €

BHB17250 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic per a 1 tub fluorescent de 36 W del tipus
T26/G13, rectangular, amb xassís polièster, reactància ferromagnètica, factor de potència AF, IP-55

35,31000 €
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BHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

199,92000 €

BHN22770 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri
de 80 W, de preu alt, tancada

154,95000 €

BHU8T3D0 u Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 36 W, llum de color estàndard i un índex de
rendiment del color de 70 a 85

8,63000 €

BHWB1000 u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents 3,02000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 38,94000 €

BNX24510 u Grup de pressió d'aigua amb dipòsit de 500 l i 6 bar de pressió, amb una capacitat d'impulsió de 37
m, com a màxim, amb un cabal de 8 m3/h, com a màxim, amb 1 bomba

2.104,95000 €

BQ13A296 u Banc de llosa de formigó armat, de color gris granític, acabat decapat i hidrofugat, de 296 cm de
llargària, amb suports de formigó

656,00000 €

BQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de
tub d'acer

59,00000 €
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D051YTLK m3 Formigó compactat RTB-3,3, de consistència seca
amb ciment CEM I 42,5 N i cendres volants, additiu
inhibidor d'adormiment i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
planta formigonera de 60 m3/h

Rend.: 1,000 66,50000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 19,92000 = 4,98000

Subtotal: 4,98000 4,98000

Maquinària

C17A20Q0 h Planta de formigó per a 60 m3/h 0,017 /R x 90,77000 = 1,54309

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,025 /R x 56,03000 = 1,40075

Subtotal: 2,94384 2,94384

Materials

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,750      x 18,12000 = 13,59000

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,200      x 16,71000 = 20,05200

B0511502 t Ciment pòrtland CEM I 42,5 N segons UNE-EN
197-1, a granel

0,184      x 101,09000 = 18,60056

B0815020 kg Additiu inhibidor d'adormiment per a formigó, segons
la norma UNE-EN 934-2

3,200      x 1,42000 = 4,54400

B081P020 t Cendres volants per a formigó 0,037      x 44,04000 = 1,62948

B0111000 m3 Aigua 0,097      x 1,11000 = 0,10767

Subtotal: 58,52371 58,52371

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04980

COST DIRECTE 66,49735

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,49735

D06L1AG1 m3 Formigó lleuger d'argila expandida, 15 a 18 N/mm2
de resistència a la compressió, de densitat 1200 a
1400 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 136,48000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 19,92000

Subtotal: 19,92000 19,92000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900

Materials

B0514501 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 42,5 N
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,375      x 109,35000 = 41,00625
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B03E1440 m3 Argila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat
350 kg/m3, en sacs

0,700      x 86,25000 = 60,37500

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,740      x 18,12000 = 13,40880

B0111000 m3 Aigua 0,300      x 1,11000 = 0,33300

Subtotal: 115,12305 115,12305

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19920

COST DIRECTE 136,48125

COST EXECUCIÓ MATERIAL 136,48125

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 81,22000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 19,92000

Subtotal: 19,92000 19,92000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900

Materials

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,630      x 20,37000 = 33,20310

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,11000 = 0,22200

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 105,75000 = 26,43750

Subtotal: 59,86260 59,86260

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19920

COST DIRECTE 81,22080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,22080

D0701821 m3 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 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 92,73000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 19,92000
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Subtotal: 19,92000 19,92000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 105,75000 = 40,18500

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 20,37000 = 30,96240

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,11000 = 0,22200

Subtotal: 71,36940 71,36940

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19920

COST DIRECTE 92,72760

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,72760

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 108,03000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,92000 = 20,91600

Subtotal: 20,91600 20,91600

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325

Subtotal: 1,28325 1,28325

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 105,75000 = 40,18500

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,380      x 20,37000 = 28,11060

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,11000 = 0,22200

B0532310 kg Calç aèria CL 90 190,000      x 0,09000 = 17,10000

Subtotal: 85,61760 85,61760

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20916

COST DIRECTE 108,02601

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,02601

D070A9A1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 450 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,25:3 i 15
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 107,66000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,92000 = 20,91600

Subtotal: 20,91600 20,91600

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325

Subtotal: 1,28325 1,28325

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,11000 = 0,22200

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,450      x 105,75000 = 47,58750

B0532310 kg Calç aèria CL 90 115,000      x 0,09000 = 10,35000

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,330      x 20,37000 = 27,09210

Subtotal: 85,25160 85,25160

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20916

COST DIRECTE 107,66001

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,66001

D0714821 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb
additiu inclusor aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 93,57000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 19,92000

Subtotal: 19,92000 19,92000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900

Materials

B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons
la norma UNE-EN 934-3

0,760      x 1,11000 = 0,84360

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 105,75000 = 40,18500

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 20,37000 = 30,96240

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,11000 = 0,22200

Subtotal: 72,21300 72,21300
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ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19920

COST DIRECTE 93,57120

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,57120

D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

Rend.: 1,000 0,84000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 20,44000 = 0,10220

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 23,02000 = 0,11510

Subtotal: 0,21730 0,21730

Materials

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

1,050      x 0,58000 = 0,60900

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,0102      x 1,08000 = 0,01102

Subtotal: 0,62002 0,62002

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00217

COST DIRECTE 0,83949

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,83949

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,86000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 20,44000 = 0,10220

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 23,02000 = 0,11510

Subtotal: 0,21730 0,21730

Materials

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,60000 = 0,63000

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,0102      x 1,08000 = 0,01102

Subtotal: 0,64102 0,64102

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00217

COST DIRECTE 0,86049

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,86049
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ELEMENTS COMPOSTOS

D0B34136 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080,
elaborada a l'obra i manipulada a taller

Rend.: 1,000 2,53000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,004 /R x 20,44000 = 0,08176

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,004 /R x 23,02000 = 0,09208

Subtotal: 0,17384 0,17384

Materials

B0B34134 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

1,100      x 2,14000 = 2,35400

Subtotal: 2,35400 2,35400

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00174

COST DIRECTE 2,52958

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,52958
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PARTIDES D'OBRA

P-1 19C11312 m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30x30x30
cm, preu superior, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de
gruix, per a ús interior intens, inclòs rebaixat, polit i
abrillantat (Paviment escales)

Rend.: 1,000 36,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Partides d'obra

E9C11312 m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30x30x30
cm, preu superior, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de
gruix, per a ús interior intens

1,000      x 26,82513 = 26,82513

E9Z2A100 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o
pedra

1,000      x 9,21303 = 9,21303

Subtotal: 36,03816 36,03816

COST DIRECTE 36,03816
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,03816

P-2 19C11412 m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40x40x40
cm, preu superior, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de
gruix, per a ús interior intens, inclòs rebaixat, polit i
abrillantat (Paviment pas inferior)

Rend.: 1,000 38,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Partides d'obra

E9Z2A100 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o
pedra

1,000      x 9,21303 = 9,21303

E9C11412 m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40x40x40
cm, preu superior, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de
gruix, per a ús interior intens

1,000      x 28,80817 = 28,80817

Subtotal: 38,02120 38,02120

COST DIRECTE 38,02120
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,02120

P-3 1A211453 m2 Fusteria interior sense pintar, amb porta de fulla
batent de fusta per a pintar de 40 mm de gruix, per a
una llum de bastiment de 80x210 cm, amb bastiment
de paredó per a porta, de fulles batents, tapajunts de
fusta i tancament amb clau

Rend.: 1,000 110,22 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import

Partides d'obra

EAP36186 u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de
fusta de pi roig per a pintar per a una llum de
bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

0,595      x 67,63000 = 40,23985

EAQDD286 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar,
de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior
de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

0,595      x 91,74831 = 54,59024

EAZ13196 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular
llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

5,952      x 2,58560 = 15,38949

Subtotal: 110,21958 110,21958

COST DIRECTE 110,21958
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,21958

P-4 1G621191 u Interruptor de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, encastat, amb
marc per a mecanisme universal d'1 element de preu
econòmic, tub flexible corrugat de PVC folrat
exteriorment, caixa de derivació rectangular i
conductor de coure de designació UNE H07V-U

Rend.: 1,000 38,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Partides d'obra

EG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

0,250      x 17,83577 = 4,45894

EG225711 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de
20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat

8,000      x 1,14731 = 9,17848

EG328206 m Conductor de coure de designació UNE H07V-U,
unipolar de secció 1x1,5 mm2, col·locat en tub

16,000      x 0,72393 = 11,58288

EG611021 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada

1,000      x 1,88706 = 1,88706

EG621191 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, encastat

1,000      x 8,69575 = 8,69575

EG671111 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu
econòmic, col·locat

1,000      x 2,85556 = 2,85556

Subtotal: 38,65867 38,65867

COST DIRECTE 38,65867
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,65867

P-5 2DB18425 u Pou circular de registre de diàmetre 80 cm, de 3.5 m
de fondària, amb solera de formigó HM-20/P/20/I, de
15 cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre
40 cm, paret de maó calat de gruix 14 cm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 70

Rend.: 1,000 1.205,62 €
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PARTIDES D'OBRA

cm i graons de ferro colat nodular de 200x200x200
mm

Unitats Preu EURO Parcial Import

Partides d'obra

FDB27469 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub
de diàmetre 40 cm

1,000      x 49,36415 = 49,36415

FDDZ51D9 u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

12,000      x 16,39747 = 196,76964

FDD1A529 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

3,500      x 247,70705 = 866,97468

FDDZ3154 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa,
de D=70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter

1,000      x 92,51403 = 92,51403

Subtotal: 1.205,62250 1.205,62250

COST DIRECTE 1.205,62250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.205,62250

P-6 4B14C32E m Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb
suports de perfil d'acer de D 15 mm cada 2 m,
ancorat a l'obra amb morter de ciment pòrtland de
dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat pintat
amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes
d'esmalt sintètic

Rend.: 1,000 19,58 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Partides d'obra

K89F5BJB m Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat,
fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim

1,000      x 5,40177 = 5,40177

KB14C32E m Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre
col·locat amb suports de perfil d'acer de 15 mm de
diàmetre cada 2 m, ancorat a l'obra amb morter de
ciment portland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra

1,000      x 14,18268 = 14,18268

Subtotal: 19,58445 19,58445

COST DIRECTE 19,58445
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,58445

P-7 4LZ11511 u Fossat per a ascensor <= 5 m2, de fondària 1.7 m,
amb llosa de formigó estructural HA-25/B/10/I, de 60
cm de gruix, armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades, col·locats cada 20 cm, subbase de
granulat amb grava de pedrera de 15 cm de gruix,

Rend.: 1,000 2.031,21 €
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barrera de vapor/estanqueïtat amb làmina de polietilè
de 48 g/m2, paret estructural de maó ceràmic calat de
290x140x100 mm, amb revestiment interior
d'arrebossat a bona vista amb morter de ciment,
acabat remolinat, revestiment exterior arrebossat
esquerdejat amb morter de ciment, amb instal·lació
elèctrica formada per presa de corrent de 16 A,
interruptor, llum estanc amb tubs fluorescents i
conductor de coure de designació UNE 0,6/1 KV,
col·locat en tub

Unitats Preu EURO Parcial Import

Partides d'obra

K9Z4AA16 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
elaborada a l'obra i manipulada a taller

6,440      x 3,43169 = 22,10008

KG63D15S u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de
terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,
muntada superficialment

1,000      x 11,13156 = 11,13156

KG62D19K u Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i
amb caixa de superfície estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment

1,000      x 11,57156 = 11,57156

K4F2B575 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de
maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació
1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i
amb una resistència a compressió de la paret de 6
N/mm2

1,370      x 266,97928 = 365,76161

KG313706 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, tripolar de secció 3x16 mm2, col·locat en tub

5,000      x 6,96524 = 34,82620

KHB17254 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb
1 fluorescent de 36 W del tipus T26/G13, rectangular,
amb xassís polièster, reactància ferromagnètica,
factor de potència AF, IP-55, muntada superficialment
al sostre

1,000      x 56,82763 = 56,82763

KG21271H m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

5,000      x 2,85528 = 14,27640

KD5L2583 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament
sobre parament vertical

12,600      x 8,93975 = 112,64085

K81121E2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:4, elaborat a l'obra, remolinat

13,000      x 19,33297 = 251,32861

K81111E0 m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:4, elaborat a l'obra

13,000      x 14,21742 = 184,82646

K71197G5 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6
segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de
betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FP amb
armadura de feltre de polièster de 160 g/m2, adherida

12,600      x 21,03504 = 265,04150
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en calent, prèvia imprimació

K4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

200,000      x 1,36130 = 272,26000

K45C17C4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

3,800      x 95,74340 = 363,82492

K7A24A0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de
50 µm i 48 g/m2, col·locada no adherida

6,440      x 1,16616 = 7,51007

K9232B91 m2 Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària
màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del
material

6,440      x 8,89469 = 57,28180

Subtotal: 2.031,20925 2.031,20925

COST DIRECTE 2.031,20925
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.031,20925

P-8 E221F651 m3 Excavació de terres per a buidada en l'avanç de
l'estructura total, en terreny de trànsit, amb
compressor i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 84,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 3,900 /R x 19,25000 = 75,07500

A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 19,92000 = 5,97600

Subtotal: 81,05100 81,05100

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,150 /R x 16,58000 = 2,48700

Subtotal: 2,48700 2,48700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,21577

COST DIRECTE 84,75377
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,75377

P-9 E242206A m3 Transport de terres i runes procedents d'excavació i
demolicions a abocador autoritzat, amb camió de 12t
t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 30 km,
inclòs permisos i canòn d'abocada.

Rend.: 1,000 7,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,200 /R x 38,50000 = 7,70000

Subtotal: 7,70000 7,70000
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COST DIRECTE 7,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,70000

P-10 E32515G1 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària
com a màxim, HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica
i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat des
de camió

Rend.: 1,000 89,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,140 /R x 23,02000 = 3,22280

A0140000 h Manobre 0,560 /R x 19,25000 = 10,78000

Subtotal: 14,00280 14,00280

Materials

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 71,14000 = 74,69700

Subtotal: 74,69700 74,69700

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,35007

COST DIRECTE 89,04987
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,04987

P-11 E32B100P kg Armadura per a murs de contenció AP400 S, d'una
alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades
B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

Rend.: 1,000 1,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,008 /R x 23,02000 = 0,18416

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 20,44000 = 0,20440

Subtotal: 0,38856 0,38856

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,0061      x 1,08000 = 0,00659

D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

1,000      x 0,83949 = 0,83949

Subtotal: 0,84608 0,84608

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00583

COST DIRECTE 1,24047
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,24047
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P-12 E32D1A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de contenció
de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 3 m

Rend.: 1,000 16,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,280 /R x 23,02000 = 6,44560

A0133000 h Ajudant encofrador 0,315 /R x 20,44000 = 6,43860

Subtotal: 12,88420 12,88420

Materials

B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x250 cm

1,000      x 0,50000 = 0,50000

B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 2,51000 = 0,20080

B0D81680 m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,122      x 1,24000 = 1,39128

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 8,56000 = 0,08646

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,4993      x 0,44000 = 0,65969

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581

Subtotal: 2,95404 2,95404

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,32211

COST DIRECTE 16,16035
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,16035

P-13 E3G5241K m2 Perforació de pantalla en terreny fluix, de 35 cm de
gruix amb llot tixotròpic i formigonament amb formigó
HA-25/L/20/IIa, amb additiu hidròfug/superplastificant,
de consistència líquida i grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment, amb
l'equip de llots inclòs

Rend.: 1,000 93,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C3G52400 m2 Perforació i col·locació de materials, amb equip de
personal i maquinària, i equip de tractament de llots
tixotròpics, per a pantalles de 35 cm de gruix

1,000 /R x 48,28000 = 48,28000

Subtotal: 48,28000 48,28000

Materials

B0659A0L m3 Formigó HA-25/L/20/IIa de consistència líquida,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375
kg/m3 de ciment, additiu hidròfug/superplastificant,
apte per a classe d'exposició IIa

0,5096      x 86,72000 = 44,19251

B3Z51000 kg Llot tixotròpic 5,1975      x 0,15000 = 0,77963

Subtotal: 44,97214 44,97214
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COST DIRECTE 93,25214
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,25214

P-14 E3GZ1000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de
l'equip de perforació

Rend.: 1,000 4.800,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C3GZ1000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de
l'equip de perforació, per a pantalles

1,000 /R x 4.800,00000 = 4.800,00000

Subtotal: 4.800,00000 4.800,00000

COST DIRECTE 4.800,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.800,00000

P-15 E3GZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de
l'equip de tractament de llots tixotròpics

Rend.: 1,000 2.580,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C3GZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de
l'equip de tractament de llots tixotròpics, per a
pantalles

1,000 /R x 2.580,57000 = 2.580,57000

Subtotal: 2.580,57000 2.580,57000

COST DIRECTE 2.580,57000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.580,57000

P-16 E3GZA400 m Enderroc de coronament de pantalla, de 35 cm
d'amplària

Rend.: 1,000 38,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,25000 = 9,62500

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 19,92000

Subtotal: 29,54500 29,54500

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,500 /R x 16,58000 = 8,29000

Subtotal: 8,29000 8,29000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44318

COST DIRECTE 38,27818
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,27818
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P-17 E3GZC010 m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament per a grans
llums de mur pantalla, amb puntals prefabricats de
100 kN de capacitat de càrrega

Rend.: 1,000 34,46 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 23,02000 = 4,60400

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,25000 = 7,70000

Subtotal: 12,30400 12,30400

Maquinària

C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 0,200 /R x 52,80000 = 10,56000

C150G900 h Grua autopropulsada de 20 t 0,200 /R x 57,07000 = 11,41400

Subtotal: 21,97400 21,97400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18456

COST DIRECTE 34,46256
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,46256

P-18 E3GZJGDB m Doble muret guia de 20 cm de gruix i 40 cm d'alçària,
amb formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, encofrat amb
tauler de fusta de pi i armat amb acer B400S

Rend.: 1,000 204,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 19,25000 = 38,50000

A0123000 h Oficial 1a encofrador 1,400 /R x 23,02000 = 32,22800

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,700 /R x 23,02000 = 16,11400

Subtotal: 86,84200 86,84200

Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,3306      x 1,15000 = 0,38019

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,650      x 0,44000 = 0,72600

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0055      x 211,79000 = 1,16485

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

2,640      x 1,30000 = 3,43200

B0DZA000 l Desencofrant 0,100      x 2,51000 = 0,25100

D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

108,000      x 0,83949 = 90,66492

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,2756      x 70,59000 = 19,45460

Subtotal: 116,07356 116,07356
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,30263

COST DIRECTE 204,21819
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 204,21819

P-19 E45218B3 m3 Formigó per a mur, HA-25/P/10/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 103,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,008 /R x 19,25000 = 19,40400

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,252 /R x 23,02000 = 5,80104

Subtotal: 25,20504 25,20504

Materials

B065760C m3 Formigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 73,81000 = 77,50050

Subtotal: 77,50050 77,50050

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,63013

COST DIRECTE 103,33567
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,33567

P-20 E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,012 /R x 20,44000 = 0,24528

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 23,02000 = 0,23020

Subtotal: 0,47548 0,47548

Materials

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,86049 = 0,86049

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,012      x 1,08000 = 0,01296

Subtotal: 0,87345 0,87345

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00713

COST DIRECTE 1,35606
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,35606

P-21 E4DE1160 m2 Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb
tauler de fusta, muntat sobre entramat de perfils
metàl·lics a una alçada màxima de 6 m, per a una
superfície horitzontal

Rend.: 1,000 97,33 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 1,650 /R x 23,02000 = 37,98300

A0133000 h Ajudant encofrador 1,650 /R x 20,44000 = 33,72600

Subtotal: 71,70900 71,70900

Materials

B0DZT006 m3 Bastida de metall, per a 25 usos 6,000      x 3,15000 = 18,90000

B0DZJ0K6 m2 Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de
sostres, per a 25 usos

1,0993      x 2,45000 = 2,69329

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,1495      x 1,30000 = 1,49435

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 211,79000 = 0,40240

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,4994      x 0,44000 = 0,21974

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581

Subtotal: 23,82559 23,82559

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,79273

COST DIRECTE 97,32732
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,32732

P-22 E762DA0A m2 Membrana de densitat superficial 2,4 kg/m2 i de gruix
2 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat
(butil), col·locada semiadherida amb franges
d'adhesiu de cautxú sintètic

Rend.: 1,000 31,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 23,02000 = 9,20800

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 20,44000 = 4,08800

Subtotal: 13,29600 13,29600

Materials

B7611E00 m2 Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix
2 mm i 2.4 kg/m2

1,100      x 14,61000 = 16,07100

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,400      x 4,37000 = 1,74800

Subtotal: 17,81900 17,81900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19944

COST DIRECTE 31,31444
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,31444

P-23 E82A5B3K m2 Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària
<= 3 m amb rajola de gres 40x40 extruït sense
esmaltar preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C 2 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 33,88 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 23,02000 = 9,20800

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,25000 = 3,85000

Subtotal: 13,05800 13,05800

Materials

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,705      x 0,80000 = 0,56400

B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN
12004

4,9028      x 0,68000 = 3,33390

B0FG5172 m2 Rajola de gres extruït sense esmaltar de forma
rectangular, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup AI -
AIIa (UNE-EN 14411)

1,100      x 14,91000 = 16,40100

Subtotal: 20,29890 20,29890

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 0,52232

COST DIRECTE 33,87922
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,87922

P-24 E84AGDGC m2 Cel ras de lamel·les d'alumini, de mecanització llisa,
lacades, horitzontals de 30 cm d'amplària, separades
, sistema desmuntable amb entramat vist, muntades
en posició horitzontal, separades 10 mm, fixades a
pressió sobre estructura de perfils omega amb
encuny per a fixació clipada d'acer galvanitzat, sense
reforç, separats <= 1,5 m, penjats amb suspensió
autoniveladora de barra roscada, separades <= 1,2
m, fixades mecànicament al forjat

Rend.: 1,000 52,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,220 /R x 23,78000 = 5,23160

A0140000 h Manobre 0,055 /R x 19,25000 = 1,05875

Subtotal: 6,29035 6,29035

Materials

B84Z10J0 m2 Entramat metàl·lic vist, per a cel ras de lamel·les
horitzontals

1,000      x 4,43000 = 4,43000

B84AGDG0 m2 Lamel·la d'alumini llisa lacada, horitzontal, de 30 cm
d'amplària, per a cel ras desmuntable amb entramat
vist

1,050      x 39,55000 = 41,52750

Subtotal: 45,95750 45,95750
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09436

COST DIRECTE 52,34221
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,34221

E9C11312 m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30x30x30
cm, preu superior, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de
gruix, per a ús interior intens

Rend.: 1,000 26,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 23,02000 = 5,75500

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,25000 = 0,96250

A0137000 h Ajudant col·locador 0,125 /R x 20,44000 = 2,55500

Subtotal: 9,27250 9,27250

Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,021      x 81,22080 = 1,70564

B9CZ2000 kg Beurada de color 1,605      x 0,85000 = 1,36425

B9C11312 m2 Terratzo llis de gra petit, de 30x30x30x30 cm, preu
superior, per a ús interior intens

1,040      x 13,13000 = 13,65520

B0312400 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 0,0347      x 19,84000 = 0,68845

Subtotal: 17,41354 17,41354

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13909

COST DIRECTE 26,82513
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,82513

E9C11412 m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40x40x40
cm, preu superior, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de
gruix, per a ús interior intens

Rend.: 1,000 28,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,220 /R x 23,02000 = 5,06440

A0137000 h Ajudant col·locador 0,110 /R x 20,44000 = 2,24840

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,25000 = 0,96250

Subtotal: 8,27530 8,27530
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Materials

B0312400 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 0,0347      x 19,84000 = 0,68845

B9C11412 m2 Terratzo llis de gra petit, de 40x40x40x40 cm, preu
superior, per a ús interior intens

1,040      x 16,01000 = 16,65040

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,021      x 81,22080 = 1,70564

B9CZ2000 kg Beurada de color 1,605      x 0,85000 = 1,36425

Subtotal: 20,40874 20,40874

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12413

COST DIRECTE 28,80817
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,80817

P-25 E9C1143D m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30x30x30
cm, sèrie relleu de 5 ratlles blanc polit, preu mitjà,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment
1:6,de 3 cm de gruix, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, per a ús exterior

Rend.: 1,000 24,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,25000 = 0,96250

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,210 /R x 23,02000 = 4,83420

A0137000 h Ajudant col·locador 0,105 /R x 20,44000 = 2,14620

Subtotal: 7,94290 7,94290

Materials

B9CZ2000 kg Beurada de color 1,605      x 0,85000 = 1,36425

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,021      x 81,22080 = 1,70564

B9C11434 m2 Terratzo llis de gra petit, de 30x30x30x30 cm, relleu
de 5 ratlles blanc polit preu mitjà, per a ús exterior

1,040      x 13,29000 = 13,82160

Subtotal: 16,89149 16,89149

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11914

COST DIRECTE 24,95353
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,95353

E9Z2A100 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o
pedra

Rend.: 1,000 9,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,25000 = 0,96250

A0128000 h Oficial 1a polidor 0,320 /R x 23,02000 = 7,36640

Subtotal: 8,32890 8,32890

Maquinària

C2009000 h Abrillantadora 0,120 /R x 2,11000 = 0,25320

C2007000 h Polidora 0,200 /R x 2,53000 = 0,50600

Subtotal: 0,75920 0,75920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12493

COST DIRECTE 9,21303
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,21303

EAP36186 u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de
fusta de pi roig per a pintar per a una llum de
bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

Rend.: 1,000 67,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BAP36186 u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents de
fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de
bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

1,000      x 67,63000 = 67,63000

Subtotal: 67,63000 67,63000

COST DIRECTE 67,63000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,63000

EAQDD286 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar,
de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior
de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

Rend.: 1,000 91,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,855 /R x 23,41000 = 20,01555

A013A000 h Ajudant fuster 0,038 /R x 20,60000 = 0,78280

Subtotal: 20,79835 20,79835

Materials

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una
fulla batent

1,000      x 15,09000 = 15,09000

BAQDD286 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar,
de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior
de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

1,000      x 55,34000 = 55,34000

Subtotal: 70,43000 70,43000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,51996

COST DIRECTE 91,74831
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,74831

P-26 EASAU010 u Porta tallafocs de material metàl·lica, EI2-C 60 d'una
fulla batent per a una llum de 100x205 cm, preu alt
amb tanca antipànic, amb espiell de 30 cm de
diàmetre amb vidre antifoc, tancament amb
clau,col·locada

Rend.: 1,000 436,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,250 /R x 23,39000 = 5,84750

Subtotal: 5,84750 5,84750

Materials

BASAU010 u Porta tallafoc metàl·lica, EI2-C 60, d'una fulla batent
per a una llum de 100x205 cm, preu alt, amb tanca
antipànic, amb espiell de 30 cm. de diàmetre amb
vidre antifoc

1,000      x 430,83000 = 430,83000

Subtotal: 430,83000 430,83000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14619

COST DIRECTE 436,82369
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 436,82369

EAZ13196 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular
llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

Rend.: 1,000 2,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,031 /R x 23,41000 = 0,72571

Subtotal: 0,72571 0,72571

Materials

BAZ13196 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular
llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

1,050      x 1,75000 = 1,83750

B0A31000 kg Clau acer 0,010      x 1,15000 = 0,01150

Subtotal: 1,84900 1,84900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01089

COST DIRECTE 2,58560
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,58560
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P-27 EB12U010 m Barana d'acer amb passamà rodó de diàmetre 50
mm, muntants de tub rectangular de 60x20 mm cada
150 cms i plafó de xapa d'acer perforada de 70 cm
d'amplària, 110 cm d'alçària i 2 mm de gruix,
ancorada a l'obra amb morter de ciment 1:6 elaborat
a l'obra amb formigonera de 165l

Rend.: 1,000 86,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,25000 = 3,85000

A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 20,52000 = 4,10400

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 23,39000 = 9,35600

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 23,02000 = 6,90600

Subtotal: 24,21600 24,21600

Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,005      x 81,22080 = 0,40610

BB12U010 m Barana d'acer amb passamà rodo de diàmetre 50
mm, muntants de tub rectangular de 60x20 mm cada
150 cm i plafó de xapa d'acer perforada de 70 cm
d'amplaria, 110 cm d'alçaria i 2 mm de gruix

1,000      x 61,02000 = 61,02000

Subtotal: 61,42610 61,42610

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,60540

COST DIRECTE 86,24750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,24750

P-28 EBA1G130 m Pintat sobre paviment asfàltic d'una faixa contínua de
color blanc de 10 cm, amb pintura no reflectora, amb
mitjans manuals.

Rend.: 1,000 2,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,060 /R x 23,02000 = 1,38120

A0140000 h Manobre 0,060 /R x 19,25000 = 1,15500

Subtotal: 2,53620 2,53620

Materials

BBA12000 kg Pintura color blanc no reflectora per a senyalització 0,050      x 5,75000 = 0,28750

Subtotal: 0,28750 0,28750
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03804

COST DIRECTE 2,86174
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,86174

P-29 EG0N01 u Lluminària de sostre Downlight, de 110 mm de
diàmetre, per a 1 làmpada halògena QT 12 de 50 W.

Rend.: 1,000 120,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,490 /R x 23,78000 = 11,65220

A013H000 h Ajudant electricista 0,490 /R x 20,41000 = 10,00090

Subtotal: 21,65310 21,65310

Materials

B2001 u Lluminària de sostre Downlight, de 110 mm de
diàmetre, per a 1 làmpada halògena QT 12 de 50 W;
amb bastiment exterior i interior d'alumini injectat,
termoesmaltat, en color blanc; reflector amb acabat
en alumini granulat; protecció IP 20 i aïllament F

1,000      x 89,71000 = 89,71000

B2002 u Làmpada halògena QT 12 de 50 W 1,000      x 7,80000 = 7,80000

B2003 u Material auxiliar per instal·lació d'aparells
d'il·luminació

1,000      x 0,90000 = 0,90000

Subtotal: 98,41000 98,41000

COST DIRECTE 120,06310
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,06310

P-30 EG11UB25 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre, del tipus BUC, de 250 A, segons
esquema UNESA número 9, inclosa base
portafusibles tripolar NHC T-1 (sense els fusibles) i
neutre amobible, connexió mitjançant cargols
inoxidables M10, grau de protecció IP43 IK09

Rend.: 1,000 233,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,250 /R x 23,78000 = 29,72500

A013H000 h Ajudant electricista 1,250 /R x 20,41000 = 25,51250

Subtotal: 55,23750 55,23750

Materials

BG11UB25 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre, del tipus BUC, de 250 A, segons
esquema UNESA número 9, inclosa base
portafusibles tripolar NHC T-1 (sense els fusibles) i
neutre amobible, connexió mitjançant cargols
inoxidables M10, grau de protecció IP43 IK09

1,000      x 166,50000 = 166,50000

BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció

1,000      x 10,88000 = 10,88000
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Subtotal: 177,38000 177,38000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,82856

COST DIRECTE 233,44606
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 233,44606

P-31 EG142602 u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica, per a
tres fileres de dotze mòduls i muntada
superficialment, grau de protecció IP-43, IK 07.

Rend.: 1,000 103,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 23,78000 = 0,59450

A013H000 h Ajudant electricista 0,025 /R x 20,41000 = 0,51025

Subtotal: 1,10475 1,10475

Materials

BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de distribució

1,000      x 1,31000 = 1,31000

BG142602 u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica, per a
tres fileres de dotze mòduls i per a muntar
superficialment

1,000      x 101,23000 = 101,23000

Subtotal: 102,54000 102,54000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01657

COST DIRECTE 103,66132
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,66132

EG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

Rend.: 1,000 17,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 20,41000 = 3,06150

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 23,78000 = 11,89000

Subtotal: 14,95150 14,95150

Materials

BG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

1,000      x 2,66000 = 2,66000

Subtotal: 2,66000 2,66000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22427

COST DIRECTE 17,83577
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,83577
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P-32 EG1AU010 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per
a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a
3 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb
cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb
targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i
col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i
clau, de dimensions 550x600x175 mm, col·locat

Rend.: 1,000 324,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,700 /R x 20,41000 = 14,28700

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,700 /R x 23,78000 = 16,64600

Subtotal: 30,93300 30,93300

Materials

BG1AU010 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per
a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a
3 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb
cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb
targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i
col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i
clau, de dimensions 550x600x175 mm

1,000      x 292,98000 = 292,98000

Subtotal: 292,98000 292,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46400

COST DIRECTE 324,37700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 324,37700

P-33 EG1PU1A7 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a
subministrament individual superior a 15 kW, per a
mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió
de 400 V, corrent fins a 63 A, format per conjunt de
caixes modulars de doble aïllament de polièster
reforçat amb fibra de vidre de mides totals
540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense
incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb
ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i
poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor
diferencial, grau de protecció IP43, IK09, col·locat
superficialment.

Rend.: 1,000 368,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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A012H000 h Oficial 1a electricista 1,250 /R x 23,78000 = 29,72500

A013H000 h Ajudant electricista 1,250 /R x 20,41000 = 25,51250

Subtotal: 55,23750 55,23750

Materials

BG1PU1A7 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kW,
per a mesura directa, potència màxima de 43,64 kW,
tensió de 400 V, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb
fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb
base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense
equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63
A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA,
grau de protecció IP43 IK09 i sense interruptor
diferencial

1,000      x 312,75000 = 312,75000

Subtotal: 312,75000 312,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,82856

COST DIRECTE 368,81606
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 368,81606

P-34 EG21251H m Tub rígid de PVC, de 4 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 2,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,035 /R x 23,78000 = 0,83230

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 20,41000 = 1,02050

Subtotal: 1,85280 1,85280

Materials

BG212510 m Tub rígid de PVC, de 4 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 0,54000 = 0,55080

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,14000 = 0,14000

Subtotal: 0,69080 0,69080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02779

COST DIRECTE 2,57139
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,57139
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EG225711 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de
20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,000 1,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 20,41000 = 0,40820

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 23,78000 = 0,38048

Subtotal: 0,78868 0,78868

Materials

BG225710 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de
20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 0,34000 = 0,34680

Subtotal: 0,34680 0,34680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01183

COST DIRECTE 1,14731
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,14731

P-35 EG31MUCG m Cable multipolar amb conductors de coure de
designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emisió de fums, per a funcions de control i
commandament, de 12G1, 10 mm2 de secció, amb
conductor de protecció groc-verd i grau de protecció 7
col·locat en tub, canal o safata

Rend.: 1,000 5,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 20,41000 = 0,40820

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,020 /R x 23,78000 = 0,47560

Subtotal: 0,88380 0,88380

Materials

BG31MUCG m Cable multipolar amb conductors de coure de
designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emisió de fums, per a funcions de control i
commandament, de 12G1, 10 mm2 de secció, amb
conductor de protecció groc-verd

1,020      x 4,13000 = 4,21260

Subtotal: 4,21260 4,21260
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01326

COST DIRECTE 5,10966
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,10966

EG328206 m Conductor de coure de designació UNE H07V-U,
unipolar de secció 1x1,5 mm2, col·locat en tub

Rend.: 1,000 0,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,010 /R x 20,41000 = 0,20410

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,010 /R x 23,78000 = 0,23780

Subtotal: 0,44190 0,44190

Materials

BG328200 m Conductor de coure de designació UNE H07V-U,
unipolar de secció 1x1.5 mm2

1,020      x 0,27000 = 0,27540

Subtotal: 0,27540 0,27540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00663

COST DIRECTE 0,72393
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,72393

P-36 EG4N03 u Ascensor para PMR, amb doble sentit de porta, sense
cambra de mandos, que incorpora tots els elements
dins de l'espai de l'estructura de l'ascensor. Les
dimensions de cabina són 2.26x2.5m i porta de 1,5m,
i instal·lació elèctrica.

Rend.: 1,000 33.303,41 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-37 EG5N04 u Partida alçada a justificar de subministrament i
col·locació de xapa d'acer pintat amb oxidón per a
recobriment de les quatre parets vistes del mòdul
superficial de l'ascensor, ancorada sobre perfils
metàl·lics de tub rectangular de 5x5cm col·locats en
forma de marc amb travesses atornillats en la paret
de formigó, acabat com indiqui la D.F.

Rend.: 1,000 6.720,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

EG611021 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada

Rend.: 1,000 1,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 20,41000 = 0,40820



Millora i pas inferior de vianants en l´estació de ferrocarrils de Llançà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/05/13 Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,020 /R x 23,78000 = 0,47560

Subtotal: 0,88380 0,88380

Materials

BG611020 u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt 1,000      x 0,99000 = 0,99000

Subtotal: 0,99000 0,99000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01326

COST DIRECTE 1,88706
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,88706

EG621191 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, encastat

Rend.: 1,000 8,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 20,41000 = 2,71453

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,78000 = 3,56700

Subtotal: 6,28153 6,28153

Materials

BG621191 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, per a encastar

1,000      x 2,32000 = 2,32000

Subtotal: 2,32000 2,32000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09422

COST DIRECTE 8,69575
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,69575

P-38 EG631A52 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra desplaçada (2P+T), 16 A 250 V, grau de
protecció IP-44, amb tapa, preu mitjà, encastada

Rend.: 1,000 9,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,78000 = 3,56700

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 20,41000 = 2,71453

Subtotal: 6,28153 6,28153

Materials

BG631A52 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra desplaçada (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa,
preu mitjà, per a encastar

1,000      x 2,97000 = 2,97000

Subtotal: 2,97000 2,97000



Millora i pas inferior de vianants en l´estació de ferrocarrils de Llançà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/05/13 Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09422

COST DIRECTE 9,34575
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,34575

EG671111 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu
econòmic, col·locat

Rend.: 1,000 2,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,030 /R x 23,78000 = 0,71340

A013H000 h Ajudant electricista 0,016 /R x 20,41000 = 0,32656

Subtotal: 1,03996 1,03996

Materials

BG671111 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu
econòmic

1,000      x 1,80000 = 1,80000

Subtotal: 1,80000 1,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01560

COST DIRECTE 2,85556
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,85556

P-39 EG7N02 u Plafó de sostre, de 330 mm de diàmetre i 105 mm
d'alçada, per a 1 làmpada halògena QT32 de 100 W,
amb cos de il·luminària d'alumini RAL 9010, difusor
de vidre bufat opal llis mate, protecció IP 55 i
aïllament classe F.

Rend.: 1,000 177,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,245 /R x 23,78000 = 5,82610

A013H000 h Ajudant electricista 0,245 /R x 20,41000 = 5,00045

Subtotal: 10,82655 10,82655

Materials

B2004 u Plafó de sostre, de 330 mm de diàmetre i 105 mm
d'alçada, per a 1 làmpada halògena QT32 de 100 W,
amb cos de il·luminària d'alumini RAL 9010, difusor
de vidre bufat opal llis mate, protecció IP 55 i
aïllament classe F.

1,000      x 156,13000 = 156,13000

B2005 u Làmpada halògena QT 32 de 100 W. 1,000      x 9,77000 = 9,77000

B2006 u Material auxiliar per instal·lació d'aparells
d'il·luminació.

1,000      x 0,90000 = 0,90000

Subtotal: 166,80000 166,80000
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COST DIRECTE 177,62655
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 177,62655

P-40 EG8N03 u Llums d'emergència antideflagrant amb difusor
cilíndric de vidre borosilicat i envolupant de fosa
d'alumini sobre base d'ABS, amb un llum de baix
consum d'11 W de potència i un llum de senyalització
incandescent, flux aproximat de 575 lúmens i 1 hora
d'autonomia, per cobrir una superfície aproximada de
50 m2, amb grau de protecció IP 65, de classe II.

Rend.: 1,000 398,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,490 /R x 23,78000 = 11,65220

A013H000 h Ajudant electricista 0,490 /R x 20,41000 = 10,00090

Subtotal: 21,65310 21,65310

Materials

B2003 u Material auxiliar per instal·lació d'aparells
d'il·luminació

1,000      x 0,90000 = 0,90000

BH6B39T1 u Llumenera d'emergència antideflagrant amb difusor
cilíndric de vidre borosilicat i envoltant de fosa
d'alumini sobre base d'ABS, amb una làmpada de
baix consum d'11 W de potència i una làmpada de
senyalització incandescent, flux aproximat de 575
lúmens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una
superfície aproximada de 50 m2, amb grau de
protecció IP 65, de classe II de protecció contra xocs
elèctrics, per a col·locar superficialment

1,000      x 375,86000 = 375,86000

Subtotal: 376,76000 376,76000

COST DIRECTE 398,41310
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 398,41310

P-41 EG9N04 u Lluminària tipus cilíndrica en policarbonat T8 2x36W,
grau de protecció IP 67 amb voltatge 220-240,
làmpada fluorescent de 1270 mm de longitud i 135
mm de diàmetre, amb un pes de 5,6 Kg, juntes de
estanquitat en silicona, protegida contra la corrosió i
portalàmpades de policarbonat tipus G-13/G5/2G11.

Rend.: 1,000 186,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,490 /R x 23,78000 = 11,65220

A013H000 h Ajudant electricista 0,490 /R x 20,41000 = 10,00090
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Subtotal: 21,65310 21,65310

Materials

B2008 u Làmpada fluorescent de 1270 mm de longitud i 135
mm de diàmetre, de 2x36W.

1,000      x 17,89000 = 17,89000

B2007 u Lluminària tipus cilíndrica en policarbonat T8 2x36W,
grau de protecció IP 67 amb voltatge 220-240, amb
un pes de 5,6 Kg, juntes de estanquitat en silicona,
protegida contra la corrosió i portalàmpades de
policarbonat tipus G-13/G5/2G11.

1,000      x 146,90000 = 146,90000

Subtotal: 164,79000 164,79000

COST DIRECTE 186,44310
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 186,44310

P-42 ENX24515 u Grup de pressió d'aigua amb dipòsit de 500 l i 6 bar
de pressió, amb capacitat d'impulsió de 37 m, com a
màxim, amb un cabal d'impulsió de 8 m3/h, com a
màxim, amb 1 bomba i muntat sobre bancada

Rend.: 1,000 2.376,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 6,000 /R x 20,44000 = 122,64000

A012M000 h Oficial 1a muntador 6,000 /R x 23,78000 = 142,68000

Subtotal: 265,32000 265,32000

Materials

BNX24510 u Grup de pressió d'aigua amb dipòsit de 500 l i 6 bar
de pressió, amb una capacitat d'impulsió de 37 m,
com a màxim, amb un cabal de 8 m3/h, com a màxim,
amb 1 bomba

1,000      x 2.104,95000 = 2.104,95000

Subtotal: 2.104,95000 2.104,95000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 6,63300

COST DIRECTE 2.376,90300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.376,90300

P-43 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 6,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,024 /R x 60,38000 = 1,44912

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,078 /R x 68,31000 = 5,32818

Subtotal: 6,77730 6,77730
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COST DIRECTE 6,77730
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,77730

P-44 F21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 16,46 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,210 /R x 19,25000 = 4,04250

A0121000 h Oficial 1a 0,052 /R x 23,02000 = 1,19704

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,300 /R x 23,40000 = 7,02000

A0150000 h Manobre especialista 0,060 /R x 19,92000 = 1,19520

Subtotal: 13,45474 13,45474

Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,300 /R x 7,68000 = 2,30400

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,030 /R x 16,58000 = 0,49740

Subtotal: 2,80140 2,80140

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20182

COST DIRECTE 16,45796
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,45796

P-45 F21H1641 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 78,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,125 /R x 19,92000 = 22,41000

A0140000 h Manobre 0,560 /R x 19,25000 = 10,78000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 23,78000 = 4,75600

Subtotal: 37,94600 37,94600

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,500 /R x 43,58000 = 21,79000

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 1,125 /R x 15,75000 = 17,71875

Subtotal: 39,50875 39,50875
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,56919

COST DIRECTE 78,02394
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,02394

P-46 F6A2U010 m Tanca d´1,5 m d'alçària formada per una estructura
d´acer galvanitzat, ancorada a fonament o muret de
formigó i acabat amb planxa desplegada de 0,8 mm
de gruix

Rend.: 1,000 62,46 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 23,78000 = 2,37800

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 20,44000 = 2,04400

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 23,02000 = 2,30200

Subtotal: 6,72400 6,72400

Materials

B44Z5026 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

15,000      x 1,78000 = 26,70000

B0CHU500 m2 Planxa desplegada de 0,8 mm de gruix, amb romb de
8x16 mm i fil d'1 mm

1,515      x 19,10000 = 28,93650

Subtotal: 55,63650 55,63650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10086

COST DIRECTE 62,46136
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,46136

P-47 F96512D9 m Vorada tipus T2, recta de peces de formigó,
monocapa, amb secció normalitzada per a vianants
A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base
de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter M-5

Rend.: 1,000 24,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,235 /R x 23,02000 = 5,40970

A0140000 h Manobre 0,484 /R x 19,25000 = 9,31700

Subtotal: 14,72670 14,72670

Materials

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0638      x 62,92000 = 4,01430
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B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 39,31000 = 0,08255

B96512D0 m Vorada T2 recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340

1,050      x 5,14000 = 5,39700

Subtotal: 9,49385 9,49385

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22090

COST DIRECTE 24,44145
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,44145

P-48 F973212F m Rigola gris de 20 cm d'amplària amb llambordins de
pedra granítica, de 20x20x4 cm, col·locats amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

Rend.: 1,000 21,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,330 /R x 23,02000 = 7,59660

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,25000 = 1,92500

Subtotal: 9,52160 9,52160

Materials

B9B11200 u Llambordí granític de 20x20x4 cm 25,000      x 0,44000 = 11,00000

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,0105      x 108,02601 = 1,13427

Subtotal: 12,13427 12,13427

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14282

COST DIRECTE 21,79869
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,79869

P-49 F9E1F10PESLL m2 Paviment de panot de 9 pastilles per andanes
dimensions 20x20x3 cm, classe 1a, preu superior ref.
969 de la sèrie Henri Matisse de SANTA&COLE ,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4,
gruix de 3cm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l i beurada de color amb ciment blanc de ram de
paleta

Rend.: 1,000 40,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,440 /R x 19,25000 = 8,47000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,580 /R x 23,02000 = 13,35160

Subtotal: 21,82160 21,82160

Materials

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,0315      x 108,02601 = 3,40282

B9E1F100E m2 Paviment hidràulic HENRI MATISSE de SANTA &
COLE, versió relleu en negatiu color gris, superfície
total 16m2. Rajoles hidràuliques de ciment i sorra.
Peces quadrades de 20x20cm i 4cm de gruix.
S’entrega en palets de 16m2 (400 peces). Pes: 2,8kg
per peça. Transport i col·locació no inclosos. , ref. 969
de la sèrie Henri Matisse de SANTA&COLE

1,020      x 13,00000 = 13,26000

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,11000 = 0,00111

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,0031      x 160,16000 = 0,49650

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 0,255      x 3,08000 = 0,78540

Subtotal: 17,94583 17,94583

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32732

COST DIRECTE 40,09475
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,09475

FDB27469 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub
de diàmetre 40 cm

Rend.: 1,000 49,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,25000 = 7,70000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 23,02000 = 9,20800

Subtotal: 16,90800 16,90800

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,4988      x 64,56000 = 32,20253

Subtotal: 32,20253 32,20253

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25362

COST DIRECTE 49,36415
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,36415
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FDD1A529 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

Rend.: 1,000 247,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 4,647 /R x 23,02000 = 106,97394

A0140000 h Manobre 4,647 /R x 19,25000 = 89,45475

Subtotal: 196,42869 196,42869

Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

119,952      x 0,23000 = 27,58896

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,176      x 108,02601 = 19,01258

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0163      x 105,75000 = 1,72373

B0111000 m3 Aigua 0,006      x 1,11000 = 0,00666

Subtotal: 48,33193 48,33193

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,94643

COST DIRECTE 247,70705
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 247,70705

FDDZ3154 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa,
de D=70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 92,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,410 /R x 19,25000 = 7,89250

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 23,02000 = 9,43820

Subtotal: 17,33070 17,33070

Materials

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 39,31000 = 1,40337

BDDZ3150 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa
de D=70 cm i 145 kg de pes

1,000      x 73,52000 = 73,52000

Subtotal: 74,92337 74,92337

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25996

COST DIRECTE 92,51403
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,51403
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FDDZ51D9 u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

Rend.: 1,000 16,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 23,02000 = 6,90600

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,25000 = 5,77500

Subtotal: 12,68100 12,68100

Materials

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,0095      x 108,02601 = 1,02625

BDDZ51D0 u Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de
200x200x200 mm i 1.7 kg de pes

1,000      x 2,50000 = 2,50000

Subtotal: 3,52625 3,52625

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19022

COST DIRECTE 16,39747
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,39747

P-50 FQ13A296 u Banc de llosa de formigó armat, de color gris granític,
acabat decapat i hidrofugat, de 296 cm de llargària,
amb suports de formigó, col·locat recolzat sobre el
paviment

Rend.: 1,000 702,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,530 /R x 23,02000 = 12,20060

A0140000 h Manobre 0,530 /R x 19,25000 = 10,20250

Subtotal: 22,40310 22,40310

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,530 /R x 43,58000 = 23,09740

Subtotal: 23,09740 23,09740

Materials

BQ13A296 u Banc de llosa de formigó armat, de color gris granític,
acabat decapat i hidrofugat, de 296 cm de llargària,
amb suports de formigó

1,000      x 656,00000 = 656,00000

Subtotal: 656,00000 656,00000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,56008

COST DIRECTE 702,06058
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 702,06058

P-51 FQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de
planxa d'acer perforada i suports laterals de tub
d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 71,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,280 /R x 19,25000 = 5,39000

A0121000 h Oficial 1a 0,280 /R x 23,02000 = 6,44560

Subtotal: 11,83560 11,83560

Materials

BQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de
planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer

1,000      x 59,00000 = 59,00000

Subtotal: 59,00000 59,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17753

COST DIRECTE 71,01313
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,01313

P-52 G10N01 m Demolició i enderroc vies ferroviàries, càrrega de tots
els elements d'una via; terres de balast, travesses,
vies fèrries, desmontage i/o demolicions amb
màquinaria.

Rend.: 1,000 39,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 19,92000 = 0,99600

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 23,02000 = 2,30200

Subtotal: 3,29800 3,29800

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,150 /R x 48,42000 = 7,26300

C1312270 h Pala excavadora, sobre erugues de 298,4 kW 0,300 /R x 89,96000 = 26,98800

C110U070 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

0,120 /R x 14,61000 = 1,75320

Subtotal: 36,00420 36,00420

COST DIRECTE 39,30220
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,30220
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P-53 G2131323 m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

Rend.: 1,000 62,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,400 /R x 23,40000 = 9,36000

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,25000 = 9,62500

A0150000 h Manobre especialista 1,200 /R x 19,92000 = 23,90400

Subtotal: 42,88900 42,88900

Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,400 /R x 7,68000 = 3,07200

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 60,38000 = 6,03800

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,600 /R x 16,58000 = 9,94800

Subtotal: 19,05800 19,05800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64334

COST DIRECTE 62,59034
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,59034

P-54 G2141301 m3 Enderroc d'estructures de pedra, amb mitjans
mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 22,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,320 /R x 19,92000 = 6,37440

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,25000 = 7,70000

Subtotal: 14,07440 14,07440

Maquinària

C1311110 h Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kW 0,112 /R x 46,24000 = 5,17888

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,160 /R x 16,58000 = 2,65280

Subtotal: 7,83168 7,83168

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21112

COST DIRECTE 22,11720
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,11720

P-55 G2143301 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb
mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 25,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,440 /R x 19,92000 = 8,76480
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A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,25000 = 7,70000

Subtotal: 16,46480 16,46480

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,220 /R x 16,58000 = 3,64760

C1311110 h Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kW 0,112 /R x 46,24000 = 5,17888

Subtotal: 8,82648 8,82648

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24697

COST DIRECTE 25,53825
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,53825

P-56 G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans
mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 46,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,720 /R x 19,92000 = 14,34240

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,25000 = 7,70000

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,400 /R x 23,40000 = 9,36000

Subtotal: 31,40240 31,40240

Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,400 /R x 7,68000 = 3,07200

C1311110 h Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kW 0,112 /R x 46,24000 = 5,17888

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,360 /R x 16,58000 = 5,96880

Subtotal: 14,21968 14,21968

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47104

COST DIRECTE 46,09312
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,09312

P-57 G2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 19,92000 = 1,99200

Subtotal: 1,99200 1,99200

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,020 /R x 60,38000 = 1,20760

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 16,58000 = 0,82900

Subtotal: 2,03660 2,03660
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02988

COST DIRECTE 4,05848
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,05848

P-58 G2211101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 2,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,25000 = 0,19250

Subtotal: 0,19250 0,19250

Maquinària

C1311270 h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 0,024 /R x 78,44000 = 1,88256

Subtotal: 1,88256 1,88256

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00289

COST DIRECTE 2,07795
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,07795

P-59 G22244C3 m3 Excavació de terres recinte pantalles amb rampa
d'accés, de més de 2 m d'amplària i més de 4 m de
fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora gran i
càrrega mecànica del material excavat

Rend.: 1,000 5,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,25000 = 0,19250

Subtotal: 0,19250 0,19250

Maquinària

C1315230 h Retroexcavadora gran sobre erugues 0,031 /R x 182,49000 = 5,65719

Subtotal: 5,65719 5,65719

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00289

COST DIRECTE 5,85258
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,85258

P-60 G2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del
material excavat

Rend.: 1,000 7,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,040 /R x 19,25000 = 0,77000

Subtotal: 0,77000 0,77000

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,115 /R x 60,38000 = 6,94370

Subtotal: 6,94370 6,94370

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01155

COST DIRECTE 7,72525
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,72525

P-61 G228L60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM

Rend.: 1,000 6,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,050 /R x 50,44000 = 2,52200

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,060 /R x 60,38000 = 3,62280

Subtotal: 6,14480 6,14480

COST DIRECTE 6,14480
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,14480

P-62 G241203A m3 Transport de terres i runes procedents d'excavació i
demolicions a abocadors autoritzats, amb camió de 7t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km ,
inclòs permisos i canòn d'abocada.

Rend.: 1,000 8,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,278 /R x 32,30000 = 8,97940

Subtotal: 8,97940 8,97940

COST DIRECTE 8,97940
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,97940

P-63 G3GB1100 kg Armadura per a pantalles AP400 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

Rend.: 1,000 1,15 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,007 /R x 23,02000 = 0,16114

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,007 /R x 20,44000 = 0,14308

Subtotal: 0,30422 0,30422

Materials

D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

1,000      x 0,83949 = 0,83949

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,006      x 1,08000 = 0,00648

Subtotal: 0,84597 0,84597

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00456

COST DIRECTE 1,15475
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,15475

P-64 G45918G3 m3 Formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/P/20/IIa de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 101,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,450 /R x 19,25000 = 27,91250

Subtotal: 27,91250 27,91250

Materials

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,020      x 71,14000 = 72,56280

Subtotal: 72,56280 72,56280

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,69781

COST DIRECTE 101,17311
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,17311

P-65 G45C18G3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 101,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,450 /R x 19,25000 = 27,91250

Subtotal: 27,91250 27,91250

Materials

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,020      x 71,14000 = 72,56280
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Subtotal: 72,56280 72,56280

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,69781

COST DIRECTE 101,17311
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,17311

P-66 G45C7CG3 m3 Formigó per a lloses, HA-40/P/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 116,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,450 /R x 19,25000 = 27,91250

Subtotal: 27,91250 27,91250

Materials

B065RH0C m3 Formigó HA-40/P/20/IIIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

1,020      x 86,61000 = 88,34220

Subtotal: 88,34220 88,34220

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,69781

COST DIRECTE 116,95251
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,95251

P-67 G4B91200 kg Armadura per a sostres amb elements resistents
industrialitzats AP400 S en barres de diàmetre
superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades
B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

Rend.: 1,000 1,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,008 /R x 23,02000 = 0,18416

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 20,44000 = 0,16352

Subtotal: 0,34768 0,34768

Materials

D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

1,000      x 0,83949 = 0,83949

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,010      x 1,08000 = 0,01080

Subtotal: 0,85029 0,85029

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00522

COST DIRECTE 1,20319
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,20319
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P-68 G4BC1100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP400 S en barres
de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

Rend.: 1,000 1,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 23,02000 = 0,27624

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 20,44000 = 0,20440

Subtotal: 0,48064 0,48064

Materials

D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

1,000      x 0,83949 = 0,83949

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,012      x 1,08000 = 0,01296

Subtotal: 0,85245 0,85245

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00721

COST DIRECTE 1,34030
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,34030

P-69 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres
de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 20,44000 = 0,20440

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 23,02000 = 0,27624

Subtotal: 0,48064 0,48064

Materials

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,86049 = 0,86049

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,012      x 1,08000 = 0,01296

Subtotal: 0,87345 0,87345

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00721

COST DIRECTE 1,36130
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,36130

P-70 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a
una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta
de pi

Rend.: 1,000 28,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,540 /R x 23,02000 = 12,43080

A0133000 h Ajudant encofrador 0,540 /R x 20,44000 = 11,03760

Subtotal: 23,46840 23,46840

Materials

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0151      x 8,56000 = 0,12926

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,990      x 0,44000 = 0,43560

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

1,100      x 2,61000 = 2,87100

B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 2,51000 = 0,10040

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 211,79000 = 0,40240

Subtotal: 4,05447 4,05447

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,58671

COST DIRECTE 28,10958
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,10958

P-71 G4DCBD00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, per a una alçària de com a màxim 5 m,
amb tauler de fusta de pi

Rend.: 1,000 46,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,932 /R x 20,44000 = 19,05008

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,932 /R x 23,02000 = 21,45464

Subtotal: 40,50472 40,50472

Materials

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0038      x 211,79000 = 0,80480

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,2991      x 0,44000 = 0,57160

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

1,100      x 2,61000 = 2,87100

B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 2,51000 = 0,10040

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,0151      x 20,54000 = 0,31015

Subtotal: 4,77376 4,77376

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,01262

COST DIRECTE 46,29110
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,29110

P-72 G4EN01 u Construcció i estintolament longitudinal de les vies de
13 m format per 4 paquets de via, i cada paquet esta
format per 3 carrils. Aquests carrils estan
proporcionats per RENFE afectant als dos fils d'una
via. Inclou també l'estintolament transversal, format
per 3 IPE dobles de 400. Comprèn la mà d'obra
necessària per a la càrrega, transport i descàrrega

Rend.: 1,000 29.841,80 €
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dels carrils en un punt d'ocupació per a la formació
dels paquets, així com els cupons de carril per a la
subjecció transversal dels paquets i les travesses de
fusta que han de substituir a les de formigó en cas de
fitació sobre via amb travesses de formigó. Els
paquets de carril es col·locaran en els laterals dels
carrils de la via per l'estintolament i quedaran clavats
mitjançant cèrcols metàl·lics o collets per compte de
la Contracta. S'inclouen les operacions de descoberta
parcial de calaixos i caps de travesses per a la
col·locació dels cèrcols i els tascons, reposició de la
via al seu estat original, amb recuperació de balast,
aportació procedent de descàrregues i apilaments,
anivellació, alineacions prèvies amb batedora lleugera
i definitiva amb batedora pesada en anivellació i
alineació definitiva de 150 m a cada costat de
l'estintolament i perfilat manual. Inclou la recollida
dels materials emprats per a l'estintolament, carga,
transport i descàrrega en magatzem d'estació o lloc
que determini el representant de RENFE, així com
elements complementaris, varis i mitjans auxiliars.
Partida extreta del Banc de Preus paramètrics de via
de RENFE amb preu actualitzat per 2002.

______________________________________________________________________________________________________________

P-73 G4F2B5AH m3 Paret estructural d'una cara vista de 14 cm de gruix,
de maó calat, HD, R-25, de 290x140x100 mm, d'una
cara vista, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació
1:0,25:3 (15 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 9 N/mm2

Rend.: 1,000 341,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 3,500 /R x 19,25000 = 67,37500

A0122000 h Oficial 1a paleta 6,900 /R x 23,02000 = 158,83800

Subtotal: 226,21300 226,21300

Materials

D070A9A1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 450 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,25:3 i 15
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,1289      x 107,66001 = 13,87738

B0F1K2A2 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, cares vistes,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

228,960      x 0,42000 = 96,16320

Subtotal: 110,04058 110,04058

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 5,65533

COST DIRECTE 341,90891
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 341,90891
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P-74 G5N02 m2 Desplaçament oleodinàmic horitzontal d'estructura de
qualsevol dimensió, injecció auxiliars de llots, inclou
mesures de control i vigilància durant la translació.
Inclou les bigues d'avanç i el gats hidràulics per dur a
terme l'empenta.

Rend.: 1,000 960,55 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-75 G7732C20 m2 Membrana de gruix 2,5 mm d'una làmina de polietilè
d'alta densitat, col·locada sense adherir i resistent a
la intempèrie

Rend.: 1,000 15,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,160 /R x 23,02000 = 3,68320

A0140000 h Manobre 0,320 /R x 19,25000 = 6,16000

Subtotal: 9,84320 9,84320

Maquinària

C200K000 h Soldadora automàtica d'extrusió autopropulsada 0,160 /R x 15,31000 = 2,44960

Subtotal: 2,44960 2,44960

Materials

B7721C10 m2 Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 2.5 mm
resistent a la intempèrie

1,005      x 3,24000 = 3,25620

Subtotal: 3,25620 3,25620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14765

COST DIRECTE 15,69665
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,69665

P-76 G7C44H84 m2 Aïllament amb feltre de llana de vidre per aïllaments
(MW), segons UNE-EN 13162, de gruix 10 mm,
cambra d'aire ventilada, amb una conductivitat
tèrmica <= 0,034 W/mK, resistència tèrmica >=
0,35294 m2K/W amb tel de vidre i protecció elàstica
col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 6,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,076 /R x 23,02000 = 1,74952

A0140000 h Manobre 0,038 /R x 19,25000 = 0,73150

Subtotal: 2,48102 2,48102

Materials

B7C44H80 m2 Feltre de llana de vidre per aïllaments (MW), segons
UNE-EN 13162, de gruix 10 mm, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.034 W/mK, resistència
tèrmica >= 0,35294 m2K/W amb tel de vidre i

1,049      x 3,72000 = 3,90228



Millora i pas inferior de vianants en l´estació de ferrocarrils de Llançà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/05/13 Pàg.: 58

PARTIDES D'OBRA

protecció elàstica

B7CZ1200 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 20
mm de gruix com a màxim

3,000      x 0,17000 = 0,51000

Subtotal: 4,41228 4,41228

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03722

COST DIRECTE 6,93052
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,93052

P-77 G91913B1 m3 La formació de l'esplanada, estarà format amb terra
seleccionada de 45 cm de gruix sobre sòl tolerable
pròpia de l'obra, i compactació del material al 100 %
del PM

Rend.: 1,000 6,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,25000 = 0,96250

Subtotal: 0,96250 0,96250

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 42,60000 = 1,06500

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 66,20000 = 2,64800

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,030 /R x 56,95000 = 1,70850

Subtotal: 5,42150 5,42150

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,11000 = 0,05550

Subtotal: 0,05550 0,05550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01444

COST DIRECTE 6,45394
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,45394

P-78 G931R01L m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat,
col·locada amb motoanivelladora i piconatge del
material al 100 % del PM

Rend.: 1,000 23,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,044 /R x 19,25000 = 0,84700

Subtotal: 0,84700 0,84700

Maquinària

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,017 /R x 62,96000 = 1,07032

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,005 /R x 42,60000 = 0,21300

C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 0,025 /R x 59,14000 = 1,47850

Subtotal: 2,76182 2,76182
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Materials

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats 1,200      x 16,28000 = 19,53600

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,11000 = 0,05550

Subtotal: 19,59150 19,59150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01271

COST DIRECTE 23,21303
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,21303

P-79 G9382461 m3 Base de formigó compactat RTB-3,3 de 10 cm, amb
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20
mm, ciment CEM I/42,5 N, cendres volants i inhibidor
d'adormiment, col·locat amb estenedora i piconatge
del material al 97% del PM

Rend.: 1,000 77,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,018 /R x 23,02000 = 0,41436

A0140000 h Manobre 0,090 /R x 19,25000 = 1,73250

Subtotal: 2,14686 2,14686

Maquinària

C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 0,030 /R x 59,14000 = 1,77420

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,002 /R x 42,60000 = 0,08520

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,030 /R x 78,42000 = 2,35260

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,015 /R x 60,52000 = 0,90780

Subtotal: 5,11980 5,11980

Materials

D051YTLK m3 Formigó compactat RTB-3,3, de consistència seca
amb ciment CEM I 42,5 N i cendres volants, additiu
inhibidor d'adormiment i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
planta formigonera de 60 m3/h

1,050      x 66,49735 = 69,82222

Subtotal: 69,82222 69,82222

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03220

COST DIRECTE 77,12108
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,12108

P-80 G965A2D5 m Vorada tipus T1, recta de peces de formigó, doble
capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de
20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter M-5

Rend.: 1,000 23,66 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,223 /R x 23,02000 = 5,13346

A0140000 h Manobre 0,451 /R x 19,25000 = 8,68175

Subtotal: 13,81521 13,81521

Materials

B965A2D0 m Vorada T1 recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T1 (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340

1,050      x 6,27000 = 6,58350

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 39,31000 = 0,08255

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0473      x 62,92000 = 2,97612

Subtotal: 9,64217 9,64217

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20723

COST DIRECTE 23,66461
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,66461

P-81 G9GL3G8A m3 Paviment de formigó lleuger 15 a 18 N/mm2 de
resistència a la compressió, de densitat 1200 a 1400
kg/m3, escampat mitjançant bombeig, estesa i
vibratge mecànic,remolinat mecànic afegint 7 kg/m2
de pols de quars gris

Rend.: 1,000 186,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,260 /R x 19,25000 = 5,00500

A0121000 h Oficial 1a 0,170 /R x 23,02000 = 3,91340

Subtotal: 8,91840 8,91840

Maquinària

C2003000 h Remolinador mecànic 0,090 /R x 5,22000 = 0,46980

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,040 /R x 78,42000 = 3,13680

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,080 /R x 156,75000 = 12,54000

Subtotal: 16,14660 16,14660

Materials

D06L1AG1 m3 Formigó lleuger d'argila expandida, 15 a 18 N/mm2
de resistència a la compressió, de densitat 1200 a
1400 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

1,050      x 136,48125 = 143,30531

B9GZ1210 t Pols de quars de color gris 0,0347      x 515,62000 = 17,89201

Subtotal: 161,19732 161,19732
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13378

COST DIRECTE 186,39610
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 186,39610

P-82 G9H18213 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició semidensa S-20 amb granulat calcari i
betum asfàltic de penetració B50/70, estesa i
compactada al 97 % de l'assaig marshall

Rend.: 1,000 53,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,072 /R x 19,25000 = 1,38600

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 23,02000 = 0,36832

Subtotal: 1,75432 1,75432

Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,010 /R x 60,52000 = 0,60520

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 53,99000 = 0,43192

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 66,20000 = 0,66200

Subtotal: 1,69912 1,69912

Materials

B9H18210 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició
semidensa S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic
de penetració B50/70

1,000      x 49,86000 = 49,86000

Subtotal: 49,86000 49,86000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02631

COST DIRECTE 53,33975
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,33975

P-83 GD5AU040 m Drenatge amb tub perforat de PVC llis de D 160 mm,
col·locat en rasa i reblert amb material granular fins a
20 cm per sobre del dren envoltat en geotextil,
pendent 3%, sèrie SN-4, rigidesa 4KN/m2

Rend.: 1,000 14,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,024 /R x 23,02000 = 0,55248

A0140000 h Manobre 0,048 /R x 19,25000 = 0,92400

Subtotal: 1,47648 1,47648

Materials

B033U200 t Grava de pedrera de granulat granític de 40 a 80 mm,
per a drens

0,246      x 17,41000 = 4,28286

B7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2

1,533      x 1,22000 = 1,87026
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BD5AU040 m Tub de PVC de drenatge, de diàmetre exterior 160
mm, sèrie D, segons normes BS 4962/82, AS
2439/1-81 i DIN 1187, unió mitjançant fitting de PVC

1,050      x 6,29000 = 6,60450

Subtotal: 12,75762 12,75762

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02215

COST DIRECTE 14,25625
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,25625

P-84 GD5G1150 m Canal prefabricat de mitja canya de formigó en forma
de U i encaix, de 10 cm d'amplària interior.

Rend.: 1,000 30,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,25000 = 3,85000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 23,02000 = 2,30200

Subtotal: 6,15200 6,15200

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,010 /R x 43,58000 = 0,43580

Subtotal: 0,43580 0,43580

Materials

BD52159K m Peça prefabricada de formigó amb forma de U i
encaix, de 50x40 cm i 15 cm d'alçària mitja

1,100      x 21,32000 = 23,45200

Subtotal: 23,45200 23,45200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09228

COST DIRECTE 30,13208
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,13208

P-85 GD5H5153 m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 170 mm,
amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral i baixant,
amb reixa d'acer inoxidable nervada classe A15,
segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la
canal, col·locada sobre base de formigó amb solera
de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix

Rend.: 1,000 121,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,480 /R x 19,25000 = 9,24000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,320 /R x 23,02000 = 7,36640

Subtotal: 16,60640 16,60640

Materials

BD5H5153 m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 170 mm,
amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral i baixant,
amb reixa d'acer inoxidable nervada, classe A15
segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca

1,050      x 93,76000 = 98,44800
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B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0924      x 64,56000 = 5,96534

Subtotal: 104,41334 104,41334

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24910

COST DIRECTE 121,26884
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,26884

P-86 GG151D22 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 22,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 20,41000 = 3,06150

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 23,78000 = 11,89000

Subtotal: 14,95150 14,95150

Materials

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,29000 = 0,29000

BG151D22 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

1,000      x 7,18000 = 7,18000

Subtotal: 7,47000 7,47000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22427

COST DIRECTE 22,64577
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,64577

P-87 GHM11J22 u Fanal amb distribució de llumenera asimètrica per a
vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de
vapor de mercuri de 80 W, de preu alt, tancada, amb
columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

Rend.: 1,000 504,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,25000 = 4,81250

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,880 /R x 23,78000 = 20,92640
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A013H000 h Ajudant electricista 0,880 /R x 20,41000 = 17,96080

Subtotal: 43,69970 43,69970

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,530 /R x 46,00000 = 24,38000

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 38,97000 = 20,65410

Subtotal: 45,03410 45,03410

Materials

BHN22770 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta
de plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de 80
W, de preu alt, tancada

1,000      x 154,95000 = 154,95000

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,341      x 62,92000 = 21,45572

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 38,94000 = 38,94000

BHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

1,000      x 199,92000 = 199,92000

Subtotal: 415,26572 415,26572

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,65550

COST DIRECTE 504,65502
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 504,65502

K45C17C4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

Rend.: 1,000 95,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,248 /R x 19,25000 = 4,77400

Subtotal: 4,77400 4,77400

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,103 /R x 156,75000 = 16,14525

Subtotal: 16,14525 16,14525

Materials

B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,020      x 73,24000 = 74,70480

Subtotal: 74,70480 74,70480

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,11935

COST DIRECTE 95,74340
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,74340
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K4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 23,02000 = 0,27624

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 20,44000 = 0,20440

Subtotal: 0,48064 0,48064

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,012      x 1,08000 = 0,01296

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,86049 = 0,86049

Subtotal: 0,87345 0,87345

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00721

COST DIRECTE 1,36130
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,36130

P-88 K4D2DA26 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m, per a deixar
el formigó vist

Rend.: 1,000 35,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,726 /R x 20,44000 = 14,83944

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,660 /R x 23,02000 = 15,19320

Subtotal: 30,03264 30,03264

Materials

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,001      x 211,79000 = 0,21179

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,090      x 0,44000 = 0,91960

B0A31000 kg Clau acer 0,1501      x 1,15000 = 0,17262

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,200      x 0,98000 = 0,19600

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 20,54000 = 0,20745

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

1,050      x 2,61000 = 2,74050

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 8,56000 = 0,08646

Subtotal: 4,53442 4,53442
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,75082

COST DIRECTE 35,31788
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,31788

K4F2B575 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de
maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació
1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i
amb una resistència a compressió de la paret de 6
N/mm2

Rend.: 1,000 266,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 19,25000 = 57,75000

A0122000 h Oficial 1a paleta 6,000 /R x 23,02000 = 138,12000

Subtotal: 195,87000 195,87000

Materials

D0714821 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb
additiu inclusor aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,1289      x 93,57120 = 12,06133

B0F1F2A1 u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

235,440      x 0,23000 = 54,15120

Subtotal: 66,21253 66,21253

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,89675

COST DIRECTE 266,97928
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 266,97928

K71197G5 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6
segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de
betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FP amb
armadura de feltre de polièster de 160 g/m2, adherida
en calent, prèvia imprimació

Rend.: 1,000 21,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,165 /R x 20,44000 = 3,37260

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,330 /R x 23,02000 = 7,59660

Subtotal: 10,96920 10,96920
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Materials

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,300      x 1,02000 = 0,30600

B71190L0 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
40-FP amb armadura de feltre de polièster de 160
g/m2

1,210      x 7,93000 = 9,59530

Subtotal: 9,90130 9,90130

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16454

COST DIRECTE 21,03504
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,03504

K7A24A0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de
50 µm i 48 g/m2, col·locada no adherida

Rend.: 1,000 1,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,030 /R x 23,02000 = 0,69060

A0137000 h Ajudant col·locador 0,015 /R x 20,44000 = 0,30660

Subtotal: 0,99720 0,99720

Materials

B7711A00 m2 Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2 1,100      x 0,14000 = 0,15400

Subtotal: 0,15400 0,15400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01496

COST DIRECTE 1,16616
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,16616

K81111E0 m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:4, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 14,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,190 /R x 19,25000 = 3,65750

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,380 /R x 23,02000 = 8,74760

Subtotal: 12,40510 12,40510

Materials

D0701821 m3 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 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,0162      x 92,72760 = 1,50219

Subtotal: 1,50219 1,50219
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,31013

COST DIRECTE 14,21742
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,21742

K81121E2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:4, elaborat a l'obra, remolinat

Rend.: 1,000 19,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,253 /R x 19,25000 = 4,87025

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,506 /R x 23,02000 = 11,64812

Subtotal: 16,51837 16,51837

Materials

D0701821 m3 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 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,0259      x 92,72760 = 2,40164

Subtotal: 2,40164 2,40164

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,41296

COST DIRECTE 19,33297
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,33297

K89F5BJB m Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat,
fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim

Rend.: 1,000 5,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,020 /R x 20,44000 = 0,40880

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,175 /R x 23,02000 = 4,02850

Subtotal: 4,43730 4,43730

Materials

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 0,051      x 9,59000 = 0,48909

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,0408      x 10,02000 = 0,40882

Subtotal: 0,89791 0,89791

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06656

COST DIRECTE 5,40177
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,40177
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K9232B91 m2 Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària
màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del
material

Rend.: 1,000 8,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 19,92000 = 1,99200

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,25000 = 0,96250

Subtotal: 2,95450 2,95450

Maquinària

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,050 /R x 12,19000 = 0,60950

Subtotal: 0,60950 0,60950

Materials

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 0,2678      x 19,74000 = 5,28637

Subtotal: 5,28637 5,28637

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04432

COST DIRECTE 8,89469
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,89469

K9Z4AA16 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
elaborada a l'obra i manipulada a taller

Rend.: 1,000 3,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,020 /R x 20,44000 = 0,40880

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,020 /R x 23,02000 = 0,46040

Subtotal: 0,86920 0,86920

Materials

D0B34136 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080,
elaborada a l'obra i manipulada a taller

1,000      x 2,52958 = 2,52958

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,0184      x 1,08000 = 0,01987

Subtotal: 2,54945 2,54945

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01304

COST DIRECTE 3,43169
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,43169

KB14C32E m Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre
col·locat amb suports de perfil d'acer de 15 mm de
diàmetre cada 2 m, ancorat a l'obra amb morter de
ciment portland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 14,18 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,25000 = 1,92500

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 23,02000 = 2,30200

Subtotal: 4,22700 4,22700

Materials

BB14C320 m Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre,
i suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada
2 m

1,000      x 9,85000 = 9,85000

Subtotal: 9,85000 9,85000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,10568

COST DIRECTE 14,18268
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,18268

KD5L2583 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament
sobre parament vertical

Rend.: 1,000 8,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,033 /R x 20,44000 = 0,67452

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,066 /R x 23,02000 = 1,51932

Subtotal: 2,19384 2,19384

Materials

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 2,000      x 0,15000 = 0,30000

BD5L2580 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2

1,100      x 5,83000 = 6,41300

Subtotal: 6,71300 6,71300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03291

COST DIRECTE 8,93975
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,93975

KG21271H m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 2,86 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 20,41000 = 1,02050

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 23,78000 = 0,95120

Subtotal: 1,97170 1,97170

Materials

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,14000 = 0,14000

BG212710 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 0,70000 = 0,71400

Subtotal: 0,85400 0,85400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02958

COST DIRECTE 2,85528
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,85528

KG313706 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, tripolar de secció 3x16 mm2, col·locat en tub

Rend.: 1,000 6,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 20,41000 = 1,02050

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 23,78000 = 1,18900

Subtotal: 2,20950 2,20950

Materials

BG313700 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, tripolar de secció 3x16 mm2

1,020      x 4,63000 = 4,72260

Subtotal: 4,72260 4,72260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03314

COST DIRECTE 6,96524
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,96524

KG62D19K u Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i
amb caixa de superfície estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment

Rend.: 1,000 11,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,183 /R x 20,41000 = 3,73503

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,78000 = 3,56700

Subtotal: 7,30203 7,30203

Materials

BGW62000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i
commutadors

1,000      x 0,30000 = 0,30000
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BG62D19K u Interruptor per a muntar superficialment, unipolar
(1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu
alt,

1,000      x 3,86000 = 3,86000

Subtotal: 4,16000 4,16000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10953

COST DIRECTE 11,57156
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,57156

KG63D15S u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de
terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,
muntada superficialment

Rend.: 1,000 11,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,183 /R x 20,41000 = 3,73503

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,78000 = 3,56700

Subtotal: 7,30203 7,30203

Materials

BGW63000 u Part proporcional d'accessoris per a endolls 1,000      x 0,32000 = 0,32000

BG63D15S u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55,
preu alt

1,000      x 3,40000 = 3,40000

Subtotal: 3,72000 3,72000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10953

COST DIRECTE 11,13156
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,13156

KHB17254 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb
1 fluorescent de 36 W del tipus T26/G13, rectangular,
amb xassís polièster, reactància ferromagnètica,
factor de potència AF, IP-55, muntada superficialment
al sostre

Rend.: 1,000 56,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,220 /R x 23,78000 = 5,23160

A013H000 h Ajudant electricista 0,220 /R x 20,41000 = 4,49020

Subtotal: 9,72180 9,72180

Materials

BHWB1000 u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb
tubs fluorescents

1,000      x 3,02000 = 3,02000
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BHU8T3D0 u Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 36
W, llum de color estàndard i un índex de rendiment
del color de 70 a 85

1,000      x 8,63000 = 8,63000

BHB17250 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic per
a 1 tub fluorescent de 36 W del tipus T26/G13,
rectangular, amb xassís polièster, reactància
ferromagnètica, factor de potència AF, IP-55

1,000      x 35,31000 = 35,31000

Subtotal: 46,96000 46,96000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14583

COST DIRECTE 56,82763
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,82763
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1. INTRODUCCIÓ 

L’objecte del present annex és descriure breument els treballs d’obra que es 

realitzaràn en el projecte de Millora i pas inferior de vianants en l’estació de ferrocarrils 

de Llançà, juntament amb la duració en dies d’aquests treballs.  

En el diagrama adjunt es representa el pla de realització dels treballs. L’obtenció del 

termini total d’execució de les obres definides en aquest projecte s’ha basat en les 

següents premisses:  

- El conjunt de l’obra s’ha ordenat en unitats o grups d’unitats.  

- Rendiments mitjos de maquinària i equips. Els rendiments que s’han utilitzat 

són els indicats a la justificació de preus, o un múltiple dels mateixos.  

- S’han considerat jornades de treball de vuit (8) hores i mesos de vint-i-dos (22) 

dies laborables.  

- Quantitats de les principals unitats d’obra a realitzar.  

- Climatologia del terme municipal de Llançà, a efectes de poder avaluar alguna 

incidència sobre els rendiments de les possibles condicions climatològiques 

adverses.  

No obstant això, si durant el transcurs de les obres succeïssin esdeveniments que 

obliguessin a la modificació, sempre serà possible amb el consentiment de la 

Administració.  

Amb tot això s’ha conformat un diagrama que s’ha programat considerant com 

activitats les unitats d’obra més importants. El pla de treball s’ha agrupat en 3 grups 

pincipals que són: 

1) TREBALLS PRÈVIS 

- Instal·lacions d’obra 

- Moviments de terra 

- Demolicions i enderrocs 

2) PAS INFERIOR 

- Estructures 
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- Revestiments 

- Drenatge  

- Instal·lacions 

3) URBANITZACIÓ 

- Pàrquing 

- Execució voreres 

- Execució andanes 

- Enllumenat 

- Mobiliari urbà 

El temps d’execució de l’obra s’ha fixat en que la data d’inici de l’obra és un dilluns dia 

2 de setembre del 2013, i la finalització d’obra en un dijous dia 16 de gener del 2014, 

és a dir, uns 4 mesos i 14 dies (98 dies laborables).  

La nota positiva és que les obres es finalitzen molt abans d’entrar en época estival, que 

és quan hi ha un gran aforo d’usuaris en l’utilització del pas inferior.  

A continuació es presenta el pla de treball de l’obra del present projecte. 
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                        PLA DE TREBALL I TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
2. PLA DE TREBALL DE L’OBRA 



DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS        DURACIÓ      
(DIES LABORALS)

MILLORA I PAS INFERIOR DE VIANANTS 98 días

1.- TREBALLS PREVIS 14 días

INSTAL·LACIONS D'OBRA 1 día

MOVIMENTS DE TERRA 3 días

Excavació de terres 2 días

Rebliment de terres 1 día

Transport de terres 1 día

DEMOLICIONS I ENDERROCS 10 días

Demolicions 10 días

Desmuntatge 1 día

2.- PAS INFERIOR 71 días

ESTRUCTURES 53 días

Pantalles perimetrals 12 días

Excavació de terres recinte pantalles 2 días

Construcció, solera, murets guia i mur de reacció 6 días

Execució calaix 1 amb front d'avanç 10 días

Estintolament vies 2 días

Procés d'empenta calaix 1 i enderroc part de 
pantalla

1 día

Execució calaix 2 8 días

Procés d'empenta calaix 2 i enderroc part de 
pantalla

2 días

Enderroc front d'avanç i part d'elements auxiliars 1 día

Transport de terres 1 día

Formigonat solera accessos 1 día

Forjats 5 días

Escales d'accés 4 días

REVESTIMENTS 10 días

DRENATGE 6 días

INSTAL·LACIONS 18 días

Instal·lacions elèctriques 3 días

Lluminària 2 días

Ascensors 14 días

3.- URBANITZACIÓ 13 días

PÀRQUING 13 días

Excavació de terres 1 día

Esplanada 1 día

Ferms: Tot ú 2 días

Ferms: Mescla bituminosa en calent 1 día

Senyalitzacions 1 día

EXECUCIÓ VORERES 7 días

EXECUCIÓ ANDANES 7 días

ENLLUMENAT 4 días

MOBILIÀRI URBÀ 1 día

4.- FINAL DE L'OBRA 0 días 16/01

S-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21
M1 M2 M3 M4 M5

Resum d'obra (termini d'execució)

Agrupació capítols

Agrupació subcapítols

Duració del treball

Termini final d'obra

Inici treball

Final treball

Página 1

Proyecto: Pla de treball de l'obra
Fecha: lun 20/05/13
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