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MEMÒRIA 

 

1. Antecedents 
 
El present projecte d’urbanització definirà les actuacions a realitzar en l’àmbit designat amb el 
nom de La Granja1, al sector Nord del Pla Parcial 10 del Morell. 
 
El Pla Parcial que conté l’àmbit del present projecte està situat a la zona de Gran Indústria -el 
polígon industrial petroquímic de Tarragona- dins el Terme Municipal del Morell, al 
Tarragonès.  
 
Concretament, la superfície del Pla Parcial està ubicada a la part Nord de la zona de Gran 
Indústria, tal com es pot veure a la següent imatge. El Pla Parcial es troba dividit en dues parts 
-Nord i Sud- per la línia de l’AVE Barcelona-Madrid. En paral·lel i a banda i banda d’aquesta 
línia hi trobem també les dues vies de sentit oposat del Corredor del Mediterrani, actualment 
en construcció . L’estació de l’AVE del Camp de Tarragona es troba a 3,6 km de distància, a l’est 
del sector, passat el riu Francolí. L’àmbit del present projecte es troba a la part Nord del Pla 
Parcial. 
 

 
 

                                                           
1 En els diferents documents que integren aquest projecte, a l’àmbit del projecte es designarà amb el 
nom de La Granja o simplement ‘l’àmbit’. 
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Tal i com indica el Pla Director Urbanístic de l’àmbit central del Camp de Tarragona que es pot 
descarregar des del web del Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya –RPUC-, tot el 
sector del Pla Parcial està qualificat com a sòl urbanitzable d’indústria química. 
 
 

 
 
Al mateix Registre de Planejament Urbanístic de la Generalitat –RPUC- es poden trobar els 
plans urbanístics que s’han desenvolupat en el sector amb anterioritat. 
 
Disponibles per consultar i referits al sector del present projecte s’hi troben els següents 
documents: 
 

Pla Urbanístic Àmbit 
Normes Subsidiàries del Morell, 2002 Terme Municipal del Morell 
Normes Subsidiàries del Morell, 2006 Terme Municipal del Morell 

Modificació puntual de les NNSS de la zona 
de Gran Indústria 

Zona de Gran Indústria 

Pla Parcial 10 del Morell Pla Parcial 10 del Morell –incloent l’àmbit del 
present projecte- 

 
 
Com es pot veure, El Morell disposa de Normes Subsidiàries en lloc de Pla d’Ordenació Urbana 
Municipal –POUM-. Les Normes Subsidiàries consultades per a la realització d’aquest projecte 
són les del 2006, per ser les més actualitzades. L’àmbit del present projecte queda exclòs de la 
modificació puntual de les Normes Subsidiàries, que fan referència precisament a la 
parcel·lació de zones veïnes. 
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Les Normes Subsidiàries del 2006 confereixen al Pla Parcial l’ús de sòl industrial d’intensitat 2, 
com es veurà més endavant. També determinen informació urbanística important, com 
l’edificabilitat, les condicions de parcel·lació i d’edificació i les condicions d’ús. 
 
Es fa esment també de manera breu de la necessitat d’urbanitzar amb carril bici i arbrat els 
vials que arribin fins La Granja dels Frares, una masia del segle XII situada dins el Pla Parcial, a 
l’extrem Nord del sector. 
 
El Pla Parcial 10 del Morell pren la informació de les Normes Subsidiàries i concreta més 
aspectes, com la definició dels vials que duran a la Granja. 
   

             
 

 
La Granja dels Frares és una masia del segle XII en estat actual de runa. És la que dona nom al 
sector. Al mateix indret hi ha una capella del segle XVIII, restaurada. El Pla Parcial 10 determina 
convertir aquest espai en una zona verda d’esbarjo connectada amb la carretera del Morell per 
dos vials amb carril bici i arbrat. 
 

2. Estat actual del sector 
 
El Pla Parcial 10 té unes 40 Ha de superfície. El sector que es vol urbanitzar en el present 
projecte, designat amb el nom de La Granja, es troba a la part Nord del Pla Parcial 10, i compta 
amb una superfície de 123.725 m2 -12.3 Ha-.  
 
La forma de La Granja és aproximadament rectangular, excepte la part més al Nord, que és 
triangular. El terreny té uns pendents molt lleugers en sentit Nord-Sud, i també en sentit Oest- 
Est. El costat Sud fa 315 metres, l’Est 331 metres, l’Oest 322 metres i el màxim de Nord a Sud 
de l’àmbit mesura 500 metres. La vegetació està formada per matolls i hi ha molt poc arbrat. 
 
En l’annex de reportatge fotogràfic s’hi inclouen fotografies de camp on es veu l’estat actual 
del sector. 
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El PP10 (i l’àmbit del present projecte) limita al Nord amb la desembocadura del riu Glorieta. A 

l’Est limita amb el riu Francolí. A l’Oest, limita  amb el PP09. Al Sud, està la resta del Pla Parcial 

10 de Gran Indústria, encara per desenvolupar, per on passa la via de l’AVE de Barcelona a 

Madrid i les vies de sentit oposat del Corredor Mediterrani, encara en construcció. La Granja 

dels Frares està situada al Nord del sector. 

 

A la següent imatge2 es veuen els límits i l’ús industrial de la superfície de La Granja. 

 

                                                           
2 En aquesta imatge s‘introdueix la xarxa viària projectada al present projecte perquè es vegi amb major 

claredat. 
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L’àmbit té dos propietaris: al Nord, la zona de la Granja pertany a l’Ajuntament del Morell, 

mentre que la resta del sector pertany a l’empresa Acciona Energia, SA. (privat generador 

d’energies renovables i procedents del vegetal). Més endavant, a l’hora de definir les 

parcel·les, es veurà com aquestes tenen unes superfícies mínimes exigides en funció de l’ús 

preferent que se’n faci. 
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3. Característiques Urbanístiques 
 
 
La Granja, com la resta del Pla Parcial 10 de Gran Indústria, és una zona classificada com a sòl 
industrial apte per a urbanitzar. Tal com s’ha comentat, les Normes Subsidiàries del Morell de 
l’any 2006 defineixen l’àmbit com a zona de desenvolupament industrial d’intensitat 2.  
 
Aquesta zona d’ordenació per a sòl apte per urbanitzar defineix el següent: 
 

• Ocupació ≤ 70% 

• Volumetria neta màxima = 3,5 m3/m2 

• Distribució del sòl:  
o Vialitat i estacionament. 
o Equipaments (5%) i Zones Verdes (10%)  

• Parcel·la de gran indústria mínima de 40.000 m2. S’admetran parcel·les de dimensions 
inferiors, sempre que siguin de 10.000 m2, preferentment per instal·lacions 
d’emmagatzematge, que s’hauran de col·locar en llocs allunyats de les instal·lacions 
industrials principals. 

• L’edificació se separarà 15 metres de la línia de façana i dels altres límits. 

• Es preveuran espais enjardinats a les zones lliures d’edificació. 
 

Condicions d’ús: 
 

• Indústries de 1a, 2a, 3a, 4a i 5a categoria, sempre que compleixi tota la legislació 
vigent en matèria d’activitats industrials i de Medi Ambient. 

 
Al present projecte, s’han delimitat 3 parcel·les industrials, 1 dedicada a Gran Indústria i les 
altres 2 dedicades preferentment a emmagatzematge. 
 
La xarxa viària està composada per 4 vials i per un aparcament a la zona Nord de l’àmbit. Els 2 
vials principals,  que duran a La Granja, s’han definit amb carril bici i arbrat, de manera que 
creïn un entorn agradable fins el Nord de l’àmbit. 
 
Les zones verdes i els equipaments (situats al Nord i a l’Est de l’àmbit) suposen un 21.72%, que 
supera folgadament el mínim del 15 % establert. Els equipaments tècnics  se situen a la llera 
del riu Francolí, prop de la rotonda, mentre que els equipaments culturals associats a la futura 
zona de lleure de La Granja se situen al Nord de l’àmbit. 
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La superfície de La Granja és de 123.725 m2. Aquestes 12.37 Ha es repartiran en els següents 

usos: 

 

• 75.632 m2 (61.13 %) es destinaran a zona industrial, repartits en: 

14.842 m2 de parcel·la industrial. 

45.318 m2 de parcel·la per a Gran Indústria. 

15.472 m2 de parcel·la industrial. 

• 26.873 m2 (21.72 %) es destinaran a Zones Verdes + Equipaments (s’inclouen els 

serveis tècnics i culturals). Superior al 15% mínim establert de la superfície de l’àmbit. 

• 24.620 m2 (17.15 %) es destinaran a la xarxa viària. 

 

Les parcel·les tindran el següent sòl industrial, tenint en compte les limitacions de les Normes 

Subsidiàries quant  a l’ocupació màxima, la superfície mínima de eles parcel·les i la distància 

mínima exigida de la línia de façana a la línia del carrer: 

 

• Parcel·la 1: 6.288 m2 

• Parcel·la 2: 31.722 m2 

• Parcel·la 3: 6.372 m2 

 

L’edificabilitat de totes les parcel·les és inferior al 70% màxim establert a les Normes 

Subsidiàries. 
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4. Objectiu del Projecte 
 
L'objectiu a l’hora de realitzar la redacció del projecte és el de definir i valorar les obres 
necessàries per a la urbanització de l’àmbit Nord del Pla Parcial 10 del Morell, que duu la 
designació de ‘La Granja’.  
 
Aquest projecte desenvolupa el sector tenint en compte les condicions imposades en les 
Normes Subsidiàries i en el Pla Parcial 10 del Morell. 
 
La proximitat de l’àmbit a la resta d’indústries de tot el sector petroquímic i la proximitat de 
l’àmbit a la futura estació del Corredor del Mediterrani –que es trobarà adjacent a l’actual 
estació de l’AVE del Camp de Tarragona, a 3,6 km de distància a l’est del sector- afavorirà 
l’activitat econòmica i logística de les futures indústries construïdes en l’àmbit. 
 
Com s’ha comentat anteriorment, la línia de l’AVE divideix el Pla en dos sectors, el Nord 
(conegut com “La Majola”) i el Sud (conegut com “La Gatellada”). El Nord té el següents 
propietaris actualment: l’Ajuntament del Morell, l’empresa Acciona Energia, SA. (privat 
generador d’energies renovables i procedents del vegetal) i Euronergo, SA.  (propietari d’una 
petita finca que té terreny per ésser una parcel·la industrial. 
 
La part Sud conté uns terrenys ja edificats de la societat química Carburos Messer, SA. 
(generadora de matèria primera química per a les grans indústries químiques), uns terrenys de 
Joan Tasiàs Valls i també uns terrenys propietat d’Euronergo, SA. 
 
A continuació es mostren els propietaris de cada una zona del Pla Parcial: 
 
 

FINQUES APORTADES

REFERÈNCIA 
CADASTRAL PROPIETÀRI SUPERFÍCIE

2-8 AJUNTAMENT DE EL MORELL 5.713,87 m2
2-9 AJUNTAMENT DE EL MORELL 2.379,88 m2

2-10 AJUNTAMENT DE EL MORELL 1.877,05 m2
2-11 AJUNTAMENT DE EL MORELL 6.003,31 m2

masia AJUNTAMENT DE EL MORELL 631,89 m2
Vial sota C.M. AJUNTAMENT DE EL MORELL 7.368,98 m2

TOTAL AJUNTAMENT 23.974,98 m2

3-4 Acciona Energía, S.A. 68.917,51 m2
3-5 Acciona Energía, S.A. 62.155,65 m2
3-6 Euronergo, S.A. 54.257,45 m2

3-7 (1) Euronergo, S.A. 12.562,64 m2
3-7 (2) Euronergo, S.A. 7.826,81 m2

3-8 Joan Tàsias Valls 20.755,02 m2
3-9 Euronergo, S.A. 102.799,93 m2

PROP.CARB. Carburos Messer Gr. Gases Indust., S.A. 44.134,29 m2
TOTAL PRIVATS 373.409,30 m2

TOTAL SECTOR DE PLANEJAMENT 397.384,28 m2
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Les gestions i negociacions degut a la presència de les obres de l’AVE al bell mig del Pla Parcial 

han fet que tot el Pla hagi trigat en desenvolupar-se degut a les afectacions externes -Pla 

Director Indústria i Turisme del Camp de Tarragona, Cisterna General Ferroviari Connexió AVE 

Corredor Mediterrani, vial Reus, La Secuita, etc.-, de manera que la premura per tal de que 

s’executi el Pla és alta. 

 

El Pla és adient al planejament vigent tal com s’exposarà en tota la resta de documentació que 

s’adjunta. 

 

Les infraestructures urbanístiques que s'estudien i dissenyen en el present projecte són la 

xarxa de clavegueram –separativa-, l'abastament d'aigua, la instal·lació de la xarxa 

d'enllumenat públic, la xarxa d'electricitat, la xarxa de telefonia, la xarxa de gas,  la 

pavimentació de calçades, la construcció de voreres, la senyalització horitzontal i vertical i 

l'enjardinament i reg de les zones verdes del sector. Una part important de l'enjardinament és 

la plantació d'alguns arbres a la zona Est de l’àmbit, una zona propera al riu Francolí, de 

manera que s’aconsegueixi una transició natural entre l’entorn del riu i les parcel·les 

industrials. 
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5. Definició dels Serveis Existents 
 
A l’àmbit del present projecte, els serveis existents són els següents:  
 

• Un oleoducte i un gaseoducte que baixen paral·lels al Francolí pel costat Est de 
l’àmbit. 

 

• Una línia d’alta tensió de 440 KV que travessa l’àmbit per la part Nord del mateix, 
transversalment. De les 2 torres que subjecten els cables d’AT, la de l’Oest està 
fora de l’àmbit del PP10, mentre que la de l’Est està just al límit del mateix. 

 
A més, a l’àmbit s’hi pot accedir per un camí no pavimentat que transcorre paral·lel al riu 
Francolí, a la traça del que serà el vial BF definit en aquest projecte. També s’hi pot accedir per 
un camí de sorra al Nord-Oest de l’àmbit, que arriba a La Granja procedent del PP09. 
 
Per tant, l’àmbit d’actuació del present projecte queda penjat enmig d’una zona no 
urbanitzada. Tot i així, per a la definició de les diferents infraestructures urbanístiques, se 
suposarà,  de manera docent, que tota la resta del PP10 (al Sud de l’àmbit) ja ha estat 
urbanitzada, com està previst a la realitat – de fet, el PP10 es preveu urbanitzar tot de cop-. 
D’aquesta manera, les connexions de tots els serveis (canonades, cables, etc.) es realitzaran a 
les cotes adients per enllaçar amb els serveis de la resta del PP10. Aquestes cotes vénen 
donades als plànols corresponents. 
 
 

6. Estudi d'Alternatives 
 
En el present estudi d’alternatives, es tindran en compte quatre possibles solucions del traçat 
en planta de la xarxa viària.  El corresponent annex recull amb més detall aquest apartat. 
 
Per determinar quina solució serà la més adient per al nostre sector, s’ha dut a terme un 
anàlisi multicriteri tenint en compte els tres aspectes importants de l’obra: els tècnics, els 
econòmics i els ambientals. Cada un dels criteris tindrà els seus pesos, mostrats a la taula del 
final. 
 
A continuació es mostren els esquemes en planta de les quatre alternatives: 
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Alternativa 1                 Alternativa 2 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Alternativa 3                              Alternativa 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Resum de les característiques de cada alternativa:  
 

• Alternativa 1: 4 vials, un d’ells per definir les parcel·les i per afavorir la vialitat interna. 
Vials paral·lels i perpendiculars entre sí, estètica adequada. Bon aprofitament de la 
parcel·lació. Bona mobilitat de pesants. 

• Alternativa 2: 4 vials un d’ells per definir les parcel·les. No aconsegueix tant bona 
mobilitat dels vehicles al no tenir continuïtat a l’oest de l’àmbit. Bon aprofitament de 
la parcel·lació.  

• Alternativa 3: 3 vials.  Vials paral·lels i perpendiculars entre sí, estètica adequada. No 
defineix tant les parcel·les i no afavoreix tant la mobilitat com les altres alternatives. 
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• Alternativa 3: 4 vials, un d’ells per definir les parcel·les. Concedeix més superfície a la 
parcel·la gran de 6.3 Ha a canvi de tenir un traçat en planta amb una estètica poc 
adequada.  
 

L’alternativa amb més puntuació segons l’anàlisi multicriteri ha estat la primera. A continuació 
veiem la taula amb els pesos i les puntuacions. 
 
 

Criteris Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt 4 Pes Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt 4 

Aspectes tècnics         50,0%         

Mobilitat vehicles pesants 1 0,7225 0,6525 0,7211 10,0% 0,1 0,0723 0,0653 0,0721 

Mobilitat vianants 1 0,7225 0,6525 0,7211 6,0% 0,06 0,0434 0,0392 0,0433 

Mobilitat ciclistes 1 0,85 0,7 0,85 8,0% 0,08 0,068 0,056 0,068 

Estètica urbana i funcionalitat visual 1 0,90 1 0,5 8,0% 0,08 0,072 0,08 0,04 

Serveis afectats 1 1 1 1 6,0% 0,06 0,06 0,06 0,06 

Aprofitament parcel·les 0,9239 0,9184 0,6666 1 12,0% 0,1109 0,1102 0,0800 0,12 

Aspectes econòmics         40,0%         

Cost 0,8729 0,8632 1 0,8505 20,0% 0,17458 0,17264 0,2 0,1701 

Temps d'execució 0,8712 0,8675 1 0,8521 20,0% 0,17424 0,1735 0,2 0,17042 

Aspectes mediambientals         10,0%         

Impacte ambiental 0,9454 0,9126 1 0,9322 10,0% 0,0945 0,0913 0,1 0,0932 

Puntuació final           0,9342 0,8632 0,8804 0,8371 

 
 
 

7. Descripció de la Solució Adoptada 
 

Tots els apartats d’aquest capítol tenen el seu corresponent annex on s’hi detallen els càlculs o 

els mètodes de treball. 

 

7.1. Moviment de Terres 
 

En primer lloc es farà una esbrossada del terreny per tal d'eliminar els arbusts i petits elements 
aliens al terreny. Els productes sobrants es transportaran a l'abocador o s'aprofitaran per les 
noves zones verdes segons les necessitats. 
 
Tal com s'indica en l'annex de geotècnia, tot l’àmbit és una terrassa fluvial de graves, sorres i 
lutites, de l’època del Plistocè terminal-Holocè basal. Els gruixos d’aquest material oscil·len 
entre els 6 i els 19 metres.  Els terrenys són bons per fonamentar edificis i per tant de poc risc a 
l’edificació un cop retirats els llims artificials que formen l’actual terra de conreu. 
 
Dominant el cabal actual del riu Francolí, existeixen dipòsits de conglomerats que cobreixen 
una gran extensió superficial intensament conreada. Són conglomerats ben rodats, amb 
tamanys màxims de 40 cm i englobats en una matriu areno-argilosa. 
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Els terrenys de l’àmbit tenen pendents molt suaus. El desnivell màxim és d’uns 5 metres. Tot i 

tractar-se d’un sector de superfície gran, es mourà per tant poc volum de terres per fer les 

explanades dels carrers.  

 

El volum de terraplè serà de 3900.87 m3 i el volum de desmunt serà de 4488.95 m3. 

 

7.2 Traçat de la xarxa viària, afermat i pavimentació 

 

El traçat en planta de la xarxa viària de La Granja és el següent: 

 

 
 

Per desenvolupar la xarxa viària, s’han tingut en compte els vials contemplat en el Pla Parcial 

10 de Gran Indústria. Aquest, preveu un vial en direcció Est-Oest que connectarà en un futur 

amb el PP09. Aquest vial connectarà mitjançant una rotonda amb un vial en direcció Nord- 

Sud, paral·lel al riu Francolí. Aquest vial finalitzarà 1400 metres més al Sud, al final del PP10. A 

més, aquests 2 vials seran els principals de la trama urbana, els que suportaran la major 

càrrega de trànsit de vehicles pesants. Per aquest motiu han de tenir 3 carrils. També 

disposaran de carril bici, ja que han de permetre arribar passejant fins la Granja dels Frares, 

lloc destinat al lleure. 

 

A partir dels dos vials que contempla el Pla Parcial 10 Gran Indústria, s’han projectat dos vials 

més, així com un tram curt  que connectarà la rotonda amb l’aparcament. Els vials conformen 

una trama urbana rectangular, de manera que delimiten les parcel·les i s’aconsegueix una 

bona mobilitat interna. Tots els vials tenen com a eix central una alineació recta. 

 

Les Normes Subsidiàries del Morell indiquen que, tractant-se de sòl destinat a Gran Indústria,  

les parcel·les hauran de tenir una superfície mínima 40.000 m2. Tot i així, s’admetran parcel·les 

de dimensions inferiors sempre que siguin de 10.000 m2 i es destinin a instal·lacions 
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preferentment per a l’emmagatzematge, procurant que estiguin allunyades de les 
instal·lacions industrials principals.  
 
El terreny del sector és molt pla. Els vials tenen unes pendents suaus i uniformes, lo que 
permet que els perfils longitudinals es resolguin amb rectes. Solament el vial BF presenta un 
acord vertical còncau. Aquest permet passar de manera adequada i progressiva d’una pendent 
del 1.5% a una altra del 0,75%.  
 
S’ha definit un aparcament a la zona Nord del sector, per donar servei a la gent que vagi a la 
zona de lleure de la Granja. S’hi accedeix des de la rotonda, mitjançant una prolongació del vial 
BF d’uns 15 metres. Té una planta rectangular de dimensions 50x56 metres. 
 
El ferm serà el mateix a tots els vials i a l’aparcament al Nord de l’àmbit, per mantenir la 
uniformitat i per facilitar la seva execució a la obra. 
 
Per a la definició de la secció del ferm s’ha considerat una categoria de tràfic de IMDp -vehicles 
pesats- dia de 3999-2000 i per tant un T0 en previsió de les possibles indústries que es poden 
instal·lar al sector.  
 
Com a explanada s’entén que la categoria de la mateixa haurà de ser E3 adequadament 
compactada seguint els criteris del PG-3 i considerant la base de sòls adequats i per tant serà la 
S-EST3 sòl estabilitzat in situ Art 512 del PG-3 i per tant amb sòls de CBR ≥ 5. 
 
La secció tipus del ferm resta definida per tant de dalt a baix: 

 

• 3 cm de capa de rodadura BBTMB 11, amb lligant BM3C 

• 8 cm de capa intermitja Acbin22S, amb lligant B40/50 

• 12 cm de capa base Acbase32S, amb lligant B40/50 

• 25 cm de sòl-ciment de subbase 
 

Les voreres estan previstes amb paviment de panot sobre morter en sec de ciment i una capa 
de suport de deu centímetres de formigó.  Les vorades seran totes prefabricades de formigó i 
s’utilitzarà el mateix material per als guals. En les voreres dels carrers AB i BF es plantaran 
arbres en escocells amb una cadena mínima de 6 metres i s’hi construirà un carril bici. 
 

7.3. Xarxa de Clavegueram 
 

La xarxa de sanejament s'ha projectat com un sistema separatiu, amb canonades de polietilè 
corrugat exterior DN 400 tant per a la xarxa d’aigües pluvials com per la xarxa d’aigües 
residuals. Ambdues xarxes funcionen per gravetat. La totalitat de la xarxa està definida als 
plànols en planta i en l'esquema de conques vessants. 
 
Es disposen pous de registre a distàncies inferiors a 50 m en tots els trams rectes així com en 

les connexions, canvis de direccions i punts singulars. Els embornals són senzills i es 

connectaran mitjançant canonades de polietilè corrugat de 300 mm de diàmetre exterior. Les 

connexions de les parcel·les per a les pluvials es realitzaran també amb canonades de polietilè 

corrugat de 300 mm de diàmetre exterior.  
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Els pendents de les canonades tindran el pendent dels carrers, molt suaus. El pendent mínim 
és 0,75% i el pendent màxim 1,5 %. 
 
La xarxa d’aigües pluvials duu per gravetat les aigües fins al Sud de l’àmbit, de manera que les 
aigües desguassen a la llera del Francolí. 
 
Les aigües residuals van per gravetat en la mateixa direcció fins a connectar amb la xarxa de la 
resta del Pla Parcial 10, més al Sud, que durà les aigües a una estació de bombament que les 
durà fins a l’EDAR. 
 
S’ha garantit en el present projecte que la velocitat de l’aigua en tots els trams de les 
canonades sigui superior a la mínima establerta i inferior a la màxima establerta. 
 

7.4. Xarxa d’abastament d'aigua 
 

La xarxa s'ha dissenyat segons els criteris de les xarxes mallades. Constarà de xarxa 
d'abastament, xarxa d'hidrants –fins a 10- i xarxa de reg per a les zones verdes. Aquests es 
disposen tal com s'indica en el corresponent plànol del projecte. 
 
El subministrament queda garantit amb la connexió al dipòsit de 4.500 m³ fora Pla Parcial dins 
el polígon industrial, amb una canonada de DN 300. Les conduccions dins de la xarxa es 
preveuen de polietilè amb uns diàmetres de 110 i 200 mm. 
 
S'han adoptat vàlvules de pas i s'han col·locat en llocs estratègics per aïllar trams concrets en 
cas d'avaria sense haver d'afectar a la resta de consumidors. S'han previst les juntes, cons de 
reducció, colzes, tes i brides cegues necessàries per al bon funcionament de la xarxa.  
 
Les pressions en els nodes de les canonades oscil·len entre els 40 i el 60 mca, i s’ha garantit 
que les velocitat en les mateixes no superin les velocitats màximes establertes per normativa 
(2 m/s) per evitar els cops d’ariet. 
 

7.5. Xarxa Elèctrica 
 

La Xarxa de BT prevista consta d’una estació transformadora. El transformador és de 400 kVA i 
es situa tal com s'indica al plànol corresponent del projecte. 
 
El sistema de distribució serà subterrani atès que la instal·lació reuneix les condicions 
d'estètica, seguretat, escàs manteniment i poques avaries. 
 
Des de les barres de baixa tensió de l'estació transformadora s'efectuaran les sortides, les 
quals amb els seus corresponents curts circuits fusibles, protegiran cada un dels circuits 
principals de distribució. 
 
L'energia elèctrica és alterna, trifàsica, a 3 x 240 0,8/1 kV, amb freqüència de 50 Hz.  Tots els 
conductors seran de coure.  
 
La xarxa de MT prevista presenta unes línies de mitja tensió que comencen i acaben en una 
cel·la de protecció en caseta prefabricada de formigó. El seu recorregut les durà per les 
diferents parcel·les i finalment mitjançant una desviació  la línia arribarà al transformador. 
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L’estació transformadora anirà situada a la zona d’equipaments destinada a serveis tècnics, a 
l’est del carrer B-F, prop de la rotonda. La situació de l’estació transformadora permet una 
distribució racional i eficaç mitjançant les línies de distribució, tal com s'indica en el plànol de 
projecte corresponent. 
 
Les característiques constructives compliran en tot moment el que es preveu en les normes 
corresponents, essent en tot cas sotmeses a la consideració de l'empresa subministradora per 
a la seva acceptació. 
 
Es preveu una potència consumida total de 1992,98 kW. 
 

7.5. Xarxa d’Enllumenat Públic 
 

Es preveuen dues línies d’enllumenat de 22 i 19 fanals galvanitzats respectivament. Les 
columnes seran de 12 m d'alçada i estaran ubicades a les voreres, separades 0,70 m del voral, 
encara que per necessitat de la urbanització en planta com sortides vehiculars aquestes 
distàncies variaran respecte els valors tipus donats. Les làmpades seran de 100w Vsap. Les 
columnes estaran separades 30 m i la seva disposició serà unilateral, d’una sola lluminària. Per 
als càlculs s'han fet servir el model: 
 
- Làmpada QSA-5Vsap 100 W 
 
L’alimentació d’energia es realitzarà mitjançant caixes de protecció general (C.G.P.) on existeix 
la possibilitat real d’efectuar les connexions a les escomeses i de instal·lar les proteccions i 
comptadors del quadre de comandament i control. Cada punt de llum portarà la seva caixa de 
connexió a la base del bàcul, amb els seus borns i fusibles. 
 
Així doncs la distribució de l’alimentació es fa mitjançant l’estesa de dues línies principals amb 
les seves respectives ramificacions. 
 
La potència contractada serà de 24.660 �. 
 

7.6. Xarxa Telefònica 
 

La xarxa de telèfon ha estat projectada d'acord amb les necessitats que es creien convenients 
pel sector. 
 

7.7. Xarxa de Gas 
 

Una canonada de polietilè de DN 160 mm connectarà el gaseoducte soterrat amb l’armari 
regulador de la xarxa de gas projectada i de l’armari regulador en sortirà una altra que 
alimentarà la xarxa de gas de l’àmbit, de DN 160 mm.  
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7.8. Enjardinament 
 

S’han projectat dues grans zones verdes a l’àmbit. La primera, a l’Est, a l’entorn del riu 
Francolí. D’aquesta manera s’aconsegueix una transició adequada entre  el riu i la urbanització 
industrial. La segona està situada al Nord de l’àmbit, als voltants de la Granja dels Frares. És 
una zona dedicada al lleure i a l’oci, i per aquest motiu s’enjardina i s’hi plantarà arbrat. 
 
A més, als vials que disposen de carril bici, s’ha disposat d’arbrat a la vorera per fer el passeig 
cap a la Granja més agradable. 
 
Les obres d'enjardinament consisteixen en la plantació d'arbrat i gespa. Es preveu un sistema 
de reg per degoteig per l’arbrat i mitjançant aspersors per la gespa. 
 
Els arbres que es preveu plantar s’adeqüen a la zona i la gespa serà de l'espècie que s'indica en 
els amidaments. 
 

7.8. Senyalització horitzontal i vertical 
 

La senyalització horitzontal i vertical es farà tal com es detalla en el plànol del projecte. Es 
preveuen línies discontinues per separar els carrils, així com per delimitar les zones 
d'estacionament.  
 
A més, es preveuen passos de zebra i senyals de cediu el pas a totes les cantonades i punts 
singulars. 
 

8. Normativa Vigent Aplicable 
 
La redacció del projecte d'urbanització ha tingut en compte les Normes Subsidiàries del Morell 
aprovades el 2006, el Pla Parcial 10 del Morell, i les disposicions i normes per a obres 
d'urbanització que es relaten en el Plec de Condicions Tècniques. 
 

9. Terminis d'Execució 
 
El tipus d'obra a realitzar es preveu en un termini d'execució de 15 mesos, tal com es detalla 
en el corresponent annex de planificació de l'obra. 
 

10. Seguretat i Salut 
 
El projecte inclou l'estudi de seguretat i salut necessari per a dur a bon fi l'execució de les 
obres d'urbanització i complir amb la llei. En l'estudi s'especifiquen i descriuen les mesures de 
seguretat i salut que s'han de tenir en compte per a la realització de les obres. 
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11. Documents que Integren el Projecte 
 

• Memòria 

• Plànols 

• Plec de Condicions Tècniques 

• Pressupost 
 

12. Pressupost General de l'Obra 
 
 
El pressupost d'execució material ascendeix a la quantitat de 1.469.045,74 €, el qual 
incrementat amb el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial dóna un pressupost 
per a contracte de 1.748.164,43 € que amb el 21% d'IVA dóna un pressupost global per 
contracte de 2.115.278,96 € (dos milions cent quinze mil dos-cents setanta-vuit euros amb 
noranta-sis cèntims). 
 
 
 
 
Barcelona, Octubre de 2014 
 

 
 
 
L’Autor del projecte 
 
 
 
 
Daniel Ros Montañá 
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Annex 1: Geotècnia 

 

 

Característiques geològiques del sòl de l’àmbit 

 

El mapa geològic comarcal de Catalunya número 36, comarca del Tarragonès, a escala 

1:50.000, de l’Institut Geològic de Catalunya mostra que tot l’àmbit és una terrassa fluvial de 

graves, sorres i lutites, de l’epoca del Plistocè terminal-Holocè basal. Els gruixos d’aquest 

material oscil·len entre els 6 i els 19 metres.  

 

Els terrenys són bons per fonamentar edificis i per tant de poc risc a l’edificació un cop retirats 

els llims artificals que formen l’actual terra de conreu. 

 

Tenint en compte aquest informació, la nostra observació in situ i la manca d’un estudi 

geològic més complet, considerem el sòl de l’àmbit Adequat (1) segons els criteris del PG-3. 

Aquesta dada ens servirà per dimensionar l’explanada. Aquesta informació s’exposa a l’annex 

de Ferms i Paviments. 

 

Dominant el cabal actual del riu Francolí, existeixen dipòsits de conglomerats que cobreixen 

una gran extensió superficial intensament conreada. 

 

Són conglomerats ben rodats, amb tamanys màxims de 40 cm i englobats en una matriu 

areno-argilosa. 

 

Aquests darrers dipòsits situats a altures variables sobre el cabal, a 6 a 10 m, indubtablement 

representen nivells de terrassa del riu Francolí.  

 

El cabal actual està constituït per graves amb pedra rodada, heretomètrics i en ocasions de 

gran tamany. La litogia predominant és de procedència paleozoica, seguint en importància els 

materials triàsics. Aquests dipòsits passen lateralment a llims i argiles de color vermellós que 

formen la planura d’inundació. 

 

En tot cas, s’haurà de realitzar per part de la contracta els estudis puntuals d’acord amb la 

legislació vigent. 
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Annex 2: Estudi d’Alternatives 

 

 

En el present estudi d’alternatives, es tindran en compte quatre possibles solucions del traçat 

en planta de la xarxa viària. 

Per determinar quina solució serà la més adient per al nostre sector, durem a terme un anàlisi 

multicriteri tenint en compte tres aspectes importants de l’obra: els tècnics, els econòmics i els 

ambientals. Els pesos dels diferents aspectes es mostrem a la següent taula. 

Criteri Pes 

Aspectes tècnics 0,5 

Aspectes econòmics 0,4 

Aspectes mediambientals 0,1 

 

Els criteris tècnics són els més determinants. A continuació es torbaríem els econòmics i en 

darrer lloc, els mediambientals. Tenint en compte que la zona de La Granja està erma d’arbrat 

o d’altres elements naturals destacats, en aquest projecte se li ha assignat un pes baix. 

Cada un d’aquests aspectes ve determinat pels següents criteris, amb els corresponents pesos: 

Criteri Pes 

Aspectes tècnics 50,0% 

Mobilitat vehicles pesants 10,0% 

Mobilitat vianants 6,0% 

Mobilitat ciclistes 8,0% 

Estètica urbana i funcionalitat visual 8,0% 

Serveis afectats 6,0% 

Aprofitament parcel·les 12,0% 

Aspectes econòmics 40,0% 

Cost 20,0% 

Temps d'execució 20,0% 

Aspectes mediambientals 10,0% 

Impacte ambiental 10,0% 

 

 

En un àmbit de sòl dedicat a Gran Indústria, l’aprofitament de les parcel·les és molt important,  

pel que serà el criteri amb major pes dins dels aspectes tècnics. Es pretén aconseguir el major 

número de parcel·les i la major superfície  destinada a Gran Industria possible, pel que quant 

major siguin aquestes, millor puntuació tindrà l’alternativa a l’anàlisi multicriteri 

L’àmbit tindrà una circulació bàsicament de vehicles pesats, i en menor mesura, de ciclistes 

que es dirigiran a la futura zona de lleure de la Granja dels Frares, al Nord del Pla Parcial 10. 
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Per aquest motiu, la mobilitat de vehicles pesants tindrà un major pes que la de vianants i 

ciclistes, i la mobilitat d’aquests últims, un pes major que la de vianants. 

Tot i que l’estètica urbana no té un pes molt determinant a una urbanització industrial, tota 

urbanització ha de seguir uns patrons estètics mínims. 

El cost de les obres de les diferents alternatives i el seu temps d’execució tenen el mateix pes.  

Com s’ha comentat a l’inici de l’annex, La Granja està erma d’arbrat o d’altres elements 

naturals destacats, pel que els aspectes mediambientals tenen un pes baix en comparació amb 

els tècnics o econòmics. 

A més, a l’hora de definir les diferents alternatives del traçat en planta, s’han de tenir en 

compte algunes consideracions: 

• Les Normes Subsidiàries del Morell fixen la dimensió de les parcel·les del sector de La 

Granja:  

• Les parcel·les de Gran Indústria deuran ser com a mínim de 40.000 m2. S’admetran 

parcel·les de dimensions inferiors, sempre que siguin com a mínim de 10.000 m2, 

preferentment per a instal·lacions de emmagatzematge, que hauran de col·locar-se a 

ser possible en llocs allunyats de les instal·lacions Industrials principals. 

• Els vials AB (direcció Est-Oest) i BF (direcció Nord-Sud) venen determinats en el pla 

parcial PP10, pel que no es podran modificar. 

• La zona a l’Est de l’àmbit, a l’entorn del riu Francolí, no s’urbanitzarà. D’aquesta 

manera s’aconsegueix una transició natural entre el riu i la urbanització, mitjançant  

una zona verda. 

• El Nord de l’àmbit tampoc es podrà urbanitzar. En aquesta zona es troba La Granja, 

l’antic monestir dels monjos cistercencs. EL PP10 prevé destinar aquella zona a l’oci, de 

manera que li assigna un caràcter d’equipament cultural. Als seus voltants es defineix 

zona verda, per poder assegurar també una adequada transició.  

• No s’inclou un possible vial AC (direcció Nord-Sud) a l’Est de l’àmbit, en ninguna 

alternativa, perquè de moment no se li ha de dar continuïtat.  Fins que no se 

desenvolupi el PP09, a l’Est del nostre àmbit, tots los vials horitzontals de l’àmbit  

finalitzaran provisionalment en el límit del PP10, marcat amb una línia vermella a les 

següents imatges. 
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Alternativa 1 

 

 

El traçat en planta el comprenen 4 vials. Com s’ha comentat, els vials AB i BF estan prèviament 

definits al Pla Parcial 10. Es defineixen 2 vials més, el vial CF i el vial DE, per tal d’afavorir la 

mobilitat interna de l’àmbit y també per delimitar  les parcel·les industrials. Aquests dos vials 

son perpendiculars entre ells y amb els vials BF i AB, respectivament. 

 

Aquesta alternativa aconsegueix el màxim número possible de parcel·les (3), tenint en compte 

les restriccions de les Normes Subsidiàries en quant a superfícies  mínimes. A més, les 

superfícies obtingudes són uniformes. Aquesta alternativa, constarà de 3 parcel·les, una gran 

de més de 4 Ha dedicada a Gran Industria i unes altres 2 més petites – aproximadament 1 Ha 

cadascuna- dedicades preferentment a l’emmagatzematge. 

 

 
  



Projecte d’Urbanització de La Granja  del Pla Parcial 10 del Morell 

 

 

Alternativa 2 

 

 

El traçat en planta el comprenen 4 vials. Com s’ha comentat, els vials AB i BF estan prèviament 

definits al Pla Parcial 10. Es defineixen 2 vials més, en direcció Est-Oest. Aquests vials ajuden a 

definir les parcel·les, però no aconsegueixen una bona mobilitat interna al no estar ben 

interconnectats. No tenen continuïtat a l’Est de l’àmbit. 

 

Amb aquesta alternativa s’aconsegueix el nombre màxim de parcel·les, tenint en compte les 

restriccions de les Normes Subsidiàries referents a les superfícies mínimes. A més, les 

superfícies obtingudes són uniformes. Aquesta alternativa constarà de 3 parcel·les, una gran 

de més de 4 Ha dedicada a Gran Industria i unes altres dos més petites- aproximadament 

d’una Ha cadascuna- dedicades preferentment a l’emmagatzematge. 
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Alternativa 3 

 

 

El traçat en planta el comprenen 3 vials. Com s’ha comentat, els vials AB i BF estan prèviament 

definits al Pla Parcial 10. Es defineixen 1 vials més, el vial CF al Sud de l’àmbit, en direcció Est-

Oest. 

 

Aquesta alternativa atorga una gran superfície a la parcel·la de Gran Indústria ABCF. A més, 

com a la resta d’alternatives, es defineix una parcel·la d’aproximadament 1 Ha al Nord del vial 

AB, dedicada preferentment al emmagatzematge industrial, com suggereixen les  Normes 

Subsidiàries. 
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Alternativa 4 

 

 

El traçat en planta el comprenen 4 vials. Com s’ha comentat, els vials AB i BF estan prèviament 

definits al Pla Parcial 10. Es defineixen 2 vials més, però en aquest cas no són perpendiculars 

entre si. Aquests vials ajuden a definir les parcel·les, i a més maximitzen la superfície de la 

major d’elles (destinada a Gran Industria). Amb aquesta alternativa s’aconsegueix el màxim 

numero de parcel·les, tenint en compte les restriccions de les Normes Subsidiàries. No obstant, 

les superfícies aconseguides no son uniformes. 

 

 
 

 

 

A la següent pàgina es mostra una taula amb les ponderacions i els resultats de l’anàlisi 

multicriteri per a cada alternativa. 



Taula de resultats de l’anàlisi multicriteri 

 

 

 

 

Criteris Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt 4 Pes Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt 4 

Aspectes tècnics         50,0%         

Mobilitat vehicles pesants 1 0,7225 0,6525 0,7211 10,0% 0,1 0,07225 0,06525 0,07211 

Mobilitat vianants 1 0,7225 0,6525 0,7211 6,0% 0,06 0,04335 0,03915 0,043266 

Mobilitat ciclistes 1 0,85 0,7 0,85 8,0% 0,08 0,068 0,056 0,068 

Estètica urbana i funcionalitat visual 1 0,90 1 0,5 8,0% 0,08 0,072 0,08 0,04 

Serveis afectats 1 1 1 1 6,0% 0,06 0,06 0,06 0,06 

Aprofitament parcel·les 0,9239 0,9184 0,6666 1 12,0% 0,110868 0,110208 0,079992 0,12 

Aspectes econòmics         40,0%         

Cost 0,8729 0,8632 1 0,8505 20,0% 0,17458 0,17264 0,2 0,1701 

Temps d'execució 0,8712 0,8675 1 0,8521 20,0% 0,17424 0,1735 0,2 0,17042 

Aspectes mediambientals         10,0%         

Impacte ambiental 0,9454 0,9126 1 0,9322 10,0% 0,09454 0,09126 0,1 0,09322 

Puntuació final         

 

0,9342 0,8632 0,8804 0,8371 

 

 

 

 

 

 

 



La alternativa que ha obtingut una major puntuació i  per tant la que es desenvoluparà en el 

present projecte d’urbanització és l’alternativa 1. 

 

 

Mobilitat de vehicles pesants, vianants i ciclistes 

 

Les alternatives 1, 2 y 4 disposen de 4 vials. Això afavoreix la mobilitat interna a l’àmbit, 

respecte l’alternativa 3, que només disposa de 3 vials. Aquesta alternativa, tindrà, per tant, la 

puntuació més baixa en aquest apartat. A més,  les alternatives 2 i 4, tot i tenir 4 vials, no 

tenen tant bona mobilitat interna  al no estar aquests ben interconnectats, ja que els vials no 

tenen continuïtat a l’Est de l’àmbit. Per aquest motiu, reben una puntuació menor que la 

alternativa 1, que si està ben connectada. Les  mobilitats dels vehicles pesants i dels vianants  

segueixen els mateixos criteris, per tant obtenen la mateixa puntuació a les respectives 

alternatives.  

 

Els carrils bici estan projectats als vials AB i BF, comuns a totes les alternatives. Se suposa que 

els ciclistes aniran preferentment pels carrils bici. No obstant, segons la disposició de la resta 

dels vials es pot millorar la seva mobilitat dins de l’àmbit. Per això, l’alternativa 1 rep la millor 

puntuació, mentre que les alternatives 2 i 4 es veuen penalitzades, però no tant com a 

l’apartat de vehicles pesants i vianants. L’alternativa 3 torna a rebre la menor puntuació  al 

disposar d’un vial menys que pugui fer servir l’usuari. 

 

Les puntuacions de mobilitat s’obtenen fixant la millor puntuació en 1, i trobant la relació 

entre els metres lineals de vial (calçada i vorera) de cada alternativa respecte l’alternativa 1. 

També s’apliquen les penalitzacions comentades anteriorment per tenir en compte els altres 

factors. 

 

 

Estètica urbana 

 

Referent a l’estètica urbana, les alternatives 1, 2 i 3 tenen una bona puntuació, al ser els vials 

paral·lels i perpendiculars entre sí, mantenint una forma del entramat urbà adequada. La 

alternativa  4 té una puntuació més baixa perquè el vial DE no conserva el paral·lelisme, 

provocant que l’entramat urbà sigui molt poc estètic. 

 

 

Serveis afectats 

 

Ninguna de les 4 alternatives afecta a cap servei existent, pel que les 4 tindran la màxima 

puntuació en aquest apartat. 

 

 

Aprofitament de les parcel·les 

 

Com s’ha comentat anteriorment, al estar en un polígon destinat a Gran Indústria, el 

aprofitament de les parcel·les és el criteri amb major peso a l’anàlisi multicriteri. Es  valorarà 

més quant major número de parcel·les delimiti la trama urbana i quant major sigui la superfície 

de la parcel·la destinada a Gran Indústria, sempre complint els requisits de les Normes 

Subsidiàries del Morell. 

 

Les puntuacions s’obtenen, per una banda, fent la proporció entre la superfície de la parcel·la 

de Gran Indústria major (alternativa 3, 63506 m2) i la superfície de las parcel·les de Gran 
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Indústria de la resta d’alternatives. Per altra banda, es té en compte si s’aconsegueixen 

delimitar 2 ó 3 parcel·les en total, penalitzant així a l’alternativa 3. 

 

En aquest sentit, l’alternativa que obté major puntuació és la 4, ja que delimita 3 parcel·les, 

maximitzant alhora la superfície de la dedicada a Gran Industria (la parcel·la DBEF, amb una 

superfície de 48831 m2). Les altres dos parcel·les es destinen preferentment a 

emmagatzematge, i superen els 10000 m2. 

 

Les alternatives 1 i 2 obtenen una puntuació semblant, ja que ambdues defineixen 3 parcel·les, 

amb una superfície similar dedicada a Gran Indústria. L’alternativa 3 és la que rep pitjor 

puntuació, ja que tot i atorgar una gran superfície a la parcel·la principal, només delimita 2 

parcel·les, degut a que no disposa del vial intermedi DE. 

 

 

Temps i cost d’execució 

 

Tant el temps com el cost d’execució estan relacionats amb la longitud dels vials a urbanitzar. 

L’alternativa 3 és la que rep major puntuació, ja que, al tenir un vial menys que les demés, la 

obra es finalitzarà abans i serà més econòmica. 

 

El pes del criteri cost d’execució s’obté en funció dels pressupostos d’execució material, 

calculant la proporció de cadascun en funció del més econòmic, el de la alternativa 3. Els 

pressupostos d’execució material són: 

 

Alternativa 1:  1.469.045,74 € 

Alternativa 2:  1.485.553,78 € 

Alternativa 3:  1.282.330,03 € 

Alternativa 4:  1.507.736,66 € 

 

 

Impacte ambiental 

 

Com s’ha comentat, és un paràmetre amb poc pes al ser una zona erma d’arbrat o d’altres 

elements naturals significatius. La millor puntuació d’impacte ambiental se l’endú l‘alternativa 

3, ja que al tenir un vial menys, les obres afectaran en menor mesura al medi ambient del 

sector. 
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Annex 3: Reportatge Fotogràfic 
 

 

Imatge 1. Fotografia de l’àmbit en l’estat actual. El punt de vista és proper a la rotonda del 

projecte, mirant cap al Sud. Al fons es pot apreciar la petroquímica de Tarragona, darrera de 

les vies de l’AVE. 

 

 

Imatge 2. Camí d’accés a l’àmbit, sobre la traça del que serà el vial BF. Imatge presa des de la 

rotonda, mirant cap al Sud. 
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Imatge 3. Vista de la línia de l’AVE Barcelona-Madrid, que divideix el PP10 en dos parts.  Es pot 

observar el Corredor Mediterrani, que es creua amb l’AVE. Imatge presa mirant cap al Sud. 

 

 

Imatge 4. Paral·lelament al riu Francolí hi transcorren de manera soterrada dues canonades, 

un oleoducte i un gaseoducte, que provenen del polígon industrial petroquímic al sud del 

PP10. Mitjançant una canonada i una derivació es connectarà el gaseoducte amb l’armari 

regulador de gas situat a prop de la rotonda. 
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Imatge 5. El sòl de la Granja. Actualment les herbes cobreixen el sòl format per graves, 

sorres i lutites. La moneda de 20 cèntims dóna una referencia de la grandària de la 

vegetació. 

 

 

 
Imatge 6. El sòl de la part Est de la zona verda, propera al Francolí. Es tracta de 

conglomerats rodats englobats amb una matriu areno-argilosa. 
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Imatge 7. Part de l’antic monestir dels monjos cistercencs, actualment en estat de 

runes, que dona nom a l’àmbit: La Granja. Es preveu restaurar i convertir en un lloc 

visitable. 

 

 
Imatge 8. Capella del segle XVIII al costat de La Granja, ja restaurada. 
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Imatge 9. Part de l’antic monestir dels monjos cistercencs, actualment en estat de 

runes, que dona nom a l’àmbit: La Granja. Es preveu restaurar i convertir en un lloc 

visitable. 

 

 
Imatge 10. Vista de la torre d’alta tensió a l’Oest de l’àmbit, des de la rotonda 

projectada en el present projecte. 
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Imatge 11. Zona al Nord de l’àmbit, on s’ha definit un aparcament i zona verda 

destinada a l’oci, a prop de La Granja. 

 

 
Imatge 12. Com es pot observar, la zona que s’urbanitzarà està erma d’arbrat o de 

qualsevol element singular. Com a treballs previs a la obra, s’haurà de desbrossar 

l’àmbit.  
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Imatge 13. Vista des del Sud de l’àmbit, mirant cap al Nord: al fons de la imatge es veu 

la torre d’alta tensió i a la dreta, la vegetació que envolta el riu Francolí, que està fora 

dels límits de l’àmbit. 
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Annex 4: Topografia i Moviment de terres 

 
Aixecament Topogràfic 

 

El present projecte d’urbanització s’ha realitzat amb els següents plànols topogràfics –que 

podrem trobar en el Document número 2 del present projecte-: 

 

• Plànol topogràfic 1:30000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya 

• Planòl topogràfic 1:5000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya 

• Plànol d’aixecament topogràfic 1:5500 de tot el Pla Parcial 10 

• Plànol d’aixecament topogràfic 1:2000 de l’ambit de La Granja, al sector Nord del Pla 

Parcial 10 del Morell. 

 

L’aixecament topogràfic reflectit en el plànol 1:2000 de l’àmbit ens proporciona les 

coordenades UTM dels punts A i B, inici i final del vial AB. Les d’alçada són relatives.  

 

El Pla Parcial 10 i el nostre àmbit en concret es troben emplaçats en una zona amb un terreny 

molt pla, de pendents molt suaus. Per aquest motiu, els plànols de l’ICC tenen molt poques 

corbes de nivell -l’ICC no hi ha disponible plànols d’escala inferior a la de 1:5000-. Això ha 

dificultat la tasca del programa MDT v 6.0 per al càlcul de moviments de terres i s’ha calculat 

mitjançant càlculs de volums aproximats. 

 

Moviment de Terres 

 

Com que la superfície actual de la zona no és la ideal per a la construcció dels carrers i les 

infraestructures, serà necessari un cert moviment de terres per adaptar el terreny a la 

posterior construcció dels ferms i les voreres. 

 

Cal tenir en compte que el material de desmunt serà tractat adequadament amb els processos 

de trituració necessaris per a la seva reutilització com a material de terraplè. 

 

Tal com hem comentat, el terreny de l’àmbit és molt pla. A l’hora d’utilitzar el programa MDT 

pel càlcul dels desmunts i els terraplens, aquesta precarietat de corbes de nivell ha ocasionat 

problemes al programa. Per altra banda, l’aixecament topogràfic disponible a escala més 

reduïda, 1:2000, té informació en forma de punts aïllats que indiquen cotes, però disposa de 

poques corbes de nivell capaces de formar una bona xarxa triagular que serveixi de referència 

per al programa MDT. Degut a aquesta manca d’informació a les dades inicials, el programa 

mostrava constantment errors en els resultats per manca de més informació en les dades 

inicials. En el present projecte, per tant, no s'ha pogut fer servir el model digital del terreny 

MDT a l’àmbit de treball. 

 

En tractar-se d’una zona molt plana, on els pendents són molt suaus -el màxim desnivell 

d’extrem a extrem de l’àmbit és només de 5 metres-, el càlcul  dels volums de desmunt i 

terraplè es realitzaran de forma aproximada. Per cada carrer, s’han agafat les secciones 

transversals d’entrada i de sortida i s’ha calculat l’àrea corresponent de terraplè o desmunt. A 

la següent taula, els valors positius fan referència a terraplè i els negatius a desmunt. 

Posteriorment, s’ha calculat la mitja de les dues seccions, i multiplicant per la longitud del vial,  

s’ha obtingut el volum total de terra a moure en aquell carrer. Tenint en compte els 

percentatges de terraplens i desmunts que s’observen als perfils longitudinals – veure plànols 

corresponents- s’ha pogut calcular  quants metres cúbics de cada tipologia hi haurà finalment  

a cada vial. 
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S’han intentat equilibrar, dins del possible, els volums de desmunts i de terraplè, per tal 

d’abaratir la obra el màxim possible. Un excés de terra comportaria el transport del material al 

lloc pertinent, mentre que una falta d’ella  implicaria la necessitat de comprar-la, en tots dos 

casos suposant una despesa econòmica important. S’ha seguit un procés iteratiu, involucrant 

els pendents dels carrers i les cotes de les secciones transversals per poder reduir al màxim el 

moviment de terres, i que aquest quedés el més equilibrat possible. 

 

Les secciones d’entrada i de sortida són, respectivament: 

 

Vial AB: AB1 i AB2. 

Vial BF: BF1 i BF2. 

Vial DE: DE1 i DE2. 

Vial CF: CF1 i CF2. 

Vial GB: GB1 i GB2. 

 

A continuació es mostra un plànol esquemàtic de l’àmbit, amb la localització de les seccions 

d’entrada i sortida de cada carrer i les distancies entre elles. 
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Volums de terra dels desmunts i terraplens  

Vial AB        

AB1 (m2) 22.49 Am (m2) 7.33 VT (m
3) 1933.94 Vt(m3) 283.32 

AB2 (m2) -7.82 h (m) 263.66  

 

Vd (m3) 1650.62 

Vial BF 

 

 

 

 

 

 

 BF1 (m2) -8.25 Am (m2) -8.09 VT (m
3) 2137.27 Vt (m3) 0.00 

BF2 (m2) -7.92 h (m) 264.35  

 

Vd (m3) 2137.27 

Vial CF 

 

 

 

 

 

 

 CF1 (m2) 18.75 Am (m2) 6.04 VT (m
3) 1606.63 Vt (m3) 1198.22 

CF2 (m2) -6.68 h (m) 266.22  

 

Vd (m3) 408.41 

Vial DE 

 

 

 

 

 

 

 DE1 (m2) 9.12 Am (m2) 9.12 VT (m
3) 2411.05 Vt (m3) 2411.05 

DE2(m2) 9.12 h (m) 264.37  

 

Vd (m3) 0.00 

Vial GB 

 

 

 

 

 

 

 GB (m2) -1.73 Am (m2) -2.84 VT (m
3) 300.93 Vt(m3) 8.28 

GB2(m2) -3.94 h (m) 106.15  

 

Vd (m3) 292.65 

 

 

 

Volum total (m3) 

Vt 3900.87 

Vd 4488.95 

 

 

 

Per tant, per la construcció de les explanades dels carrers, s’hauran de moure un total de 

8389.82 m3 de terres, dels quals 3900.87 m3  seran de terraplens i 4488.95 m3 seran de 

desmunts. Com es pot observar, ambdós volums són molt similars, sent lleugerament superior 

el de desmunt. 
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FERMS I PAVIMENTS 
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Annex 5: Ferms i Paviments 

 

 

Consideracions Generals 

 

Aquest annex descriu i justifica les característiques i la disposició de les diferents capes que 
composen el ferm i el paviment dels diferents carrers objectes d'aquest projecte.  
 
Així doncs, les actuacions bàsiques a realitzar en l'àmbit dels ferms són: 
 

- Excavació per a caixa de paviments 
- Preparació de l'explanada 
- Reblert de capes de base i subbase 
- Pavimentació i/o afermat 

 
La normativa contemplada per a la configuració de l'explanada i el paviment ha estat: 
 

- “Secciones de firme. Instrucción 6.1-IC” 
- Recomanacions en sòl urbà (INCASÒL) 

 
Dimensionament Explanada 

 
S’ha considerat una categoria de tràfic de IMDp de 2000-3999 vehicles pesats, que correspon a 
una categoría de trànsit T0,  en previsió de les possibles indústries que es poden instal·lar al 
sector. Així doncs, per la instrucció de carreteres sabem que hem d’utilitzar una explanada E3. 
 
Tal com es diu a l'annex de geotècnia, ens trobem davant d'un terreny prou bo format per 
graves, sorres i lutites, i a propo del Francolí, per conglomerats. Es tracta d’uns terrenys bons 
per fonamentar edificis i per tant de poc risc a l’edificació un cop retirats els llims artificals que 
formen l’actual terra de conreu. Segons els criteris del PG3 podem considerar que el sòl és 
adequat. 
 
D’aquesta manera, havent d’utilitzar una explanada E3 i tenint un trànsit de T0, sabem per la 
instrucció que la nostra explanada tindrà una coronació de 30 cm de sòl estabilitzat 3. 
L’estabilització es farà amb ciment, a l’obra. 
 
 
Dimensionament Ferm 

 

Tenint en compte l’explanada resultant prevista (E-3) i un trànsit basat T0, es defineix una 
secció de ferm per als diferents vials a executar, tipus 032 del catàleg de la Norma G.1 2c de 
Carreteres (Ministerio de Fomento). 
 
La secció tipus del ferm resta definida per tant de dalt a baix: 
 

- 3 cm de capa de rodadura BBTMB 11, amb lligant BM3C 
- 8 cm de capa intermitja Acbin22S amb llgant B40/50 
- 12 cm de capa base Acbase32S amb lligant B40/50 
- 25 cm de sòl-ciment de subbase. 

 
Explanada adequada i compactada E3. 
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La capa de sòl-ciment es prefissurarà amb espaiaments de 3 a 4 m, d’acord amb l’article 513 
del PG-3. 
 
A continuació mostrem un dibuix esquemàtic de la secció de ferm sobre la secció de coronació 
de l’explanada de tots els vials del nostre sector: 
 

 
Al plànol de seccions tipus i al plànol corresponent de detall es defineix el ferm utilitzat. 
 
L'amplada del carrer ve determinada per la secció tipus de cada carrer, les quals es poden 
consultar als plànols corresponents. Els carrers AB i BF tenen una vorera amb arbrat, 3 carrils 
per a la circulació dels vehicles, a més d’un carril bici. El carrer CF té 3 carrils per a la circulació 
de vehicles, i el vial DE en té 2. 
 
El ferm serà el mateix a tots els vials i a l’aparcament al Nord de l’àmbit, per mantenir la 
uniformitat i per facilitar la seva execució a la obra. 
 
A les pàgines següents s’adjunten les taules de la Instrucció de Carreteres d’on s’han 
seleccionat la coronació de l’explanada i el ferm que s’acaben de definir amb més detall. 
 
Voreres 

 

Les voreres estan previstes amb paviment de panot de 30x30x2.5 sobre una capa de 4 cm de 
morter en sec de ciment i una capa de 15 cm de suport de formigó. 
 
La transició entre el paviment i la vorera s'efectuarà mitjançant una rigola blanca de 20x20x8 
cm. Les vorades seran totes prefabricades de formigó tipus T-2, i s’utilitzarà el mateix material 
per als guals. En les voreres dels vials AB i BF es plantaran arbres dins d’escocells amb una 
cadena mínima de 6 metres.  
 
L'amplada de les voreres serà gairebé sempre constant, de 2 m, excepte als carrers principals 
amb carril bici i arbrat, que serà superior, 4.5 metres. 
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Explanada de sòl adequat i 30 cm de coronació amb sòl estabilitzat 3 –amb ciment-. 
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Secció 032 per a trànsit T0 i explanada E3. 20 cm de mescla bituminosa –capa de rodadura, intermitja i base- i 25 cm de sòl-ciment. 
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Annex 6: Traçat 

 

 

 

Consideracions Generals 

 

El present annex és l'exposició de les característiques i paràmetres principals que defineixen el 

traçat geomètric i seccions dels vials del present Projecte. De la mateixa manera es justificaran 

els criteris emprats en la definició del traçat geomètric, tant en planta com en alçat. 

 

 

Normativa Emprada 

 

La Normativa vigent aplicable en matèria de traçat és la següent: 

 

• “Instrucción 3.1.-I.C. Sobre Características Geometricas y Trazado”, aprovada el 22 

d'abril de 1964 (BOE del 23 de juny) vigent en la part no modificada per l'Ordre 

Ministerial de 12 de Març de 1976 (BOE del 9 d'abril). 

• “Borrador de la Instrucción 3.1.- I.C./93 sobre trazado”. 

• “Instrucción de Carreteras. Norma 3.1.- I.C. (Provisional) Desembre 1996. “Secretaria 

de Estado de Política Territorial y Obras Públicas. Dirección General de Carreteras”. 

• “Recomendaciones para el Proyecto de Intersecciones”, publicades per la “Dirección 

General de Carreteras”. 

• “Trayectoria de Giros de Vehículos a Baja Velocidad”. 

 

 

Traçat en planta i perfil longitudinal. Elements Geomètrics 

 

El traçat en planta per a la formació dels vials correspon a una alineació d'eixos -rectes- per a 

tots els vials, incloses les voreres, alineades també segons els eixos centrals. 

 

La xarxa està formada per 4 vials principals: els 2 vials paral·lels AB i CF en direcció Est-Oest, i 

els vials DE i BF en direcció Nord-Sud. Aquests 4 carrers permeten definir la forma de les 

parcel·les industrials: 

 

- Parcel·la 1: DBEF, superfície total: 4.53 Ha. 

- Parcel·la 2: ADCE, superfície total: 1.48 Ha. 

- Parcel·la 3: Limita al sud amb el vial AB i al nord amb el límit del PP10. Superfície total: 

1.54 Ha. 

 

El vial DE, a més de delimitar les parcel·les 1 i 2, serveix para millorar la mobilitat interna de 

l’àmbit. 

 

A més, existeix un tram de vial molt curt, el tram HB, que connecta la rotonda amb 

l’aparcament al Nord del sector. 

 

A continuació es mostra una imatge esquemàtica dels vials de l’àmbit: 
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A partir dels eixos definits en planta, s’han generat els perfils longitudinals de cada carrer amb 

les noves rasants, obtenint així el traçat en alçat. 

 

Per desenvolupar la xarxa viària, s’han tingut en compte els vials contemplat en el Pla Parcial 

10 de Gran Indústria. Aquest, preveu un vial en direcció Est-Oest que connectarà en un futur 

amb el PP09. Aquest vial connectarà mitjançant una rotonda amb un vial en direcció Nord- 

Sud, paral·lel al riu Francolí. Aquest vial finalitzarà 1400 metres més al Sud, al final del PP10. A 

més, aquests 2 vials seran els principals de la trama urbana, els que suportaran la major 

càrrega de trànsit de vehicles pesants. Per aquest motiu han de tenir 3 carrils. També 

disposaran de carril bici, ja que han de permetre arribar passejant fins la Granja dels Frares, 

lloc destinat al lleure. 

 

 

+ H 
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El Pla Parcial 10 Gran Indústria comprèn una zona d’unes 40 Ha, dividida per la meitat per la 

via existent del AVE Madrid-Barcelona. En paral·lel a aquesta via es troba el traçat, en 

construcció,  de les vies ferroviàries del Corredor del Mediterrani. 

 

L’àmbit d’aquest projecte té una superfície d’aproximadament 12.3 Ha., i  està situat al Nord 

del Pla Parcial 10. A la part Nord del sector, amb forma triangular, es troba la Granja dels 

Frares. Com s’ha comentat prèviament, és un antic monestir dels monjos cistercencs i està 

previst convertir-lo en un museu, i la zona que l’envolta  dedicada a l’oci i al lleure. Per aquest 

motiu, aquella zona no s’urbanitzarà i es destinarà a zones verdes i equipaments culturals. 

Tampoc s’urbanitzarà la franja a l’Est del vial BF, de manera que s’aconsegueixi una transició 

natural entre el riu Francolí i la urbanització industrial. 

 

A partir dels dos vials que contempla el Pla Parcial 10 Gran Indústria, s’han projectat dos vials 

més, així com un tram curt  que connectarà la rotonda amb l’aparcament. Els vials conformen 

una trama urbana rectangular, de manera que delimiten les parcel·les i s’aconsegueix una 

bona mobilitat interna. Tots els vials tenen com a eix central una alineació recta. 

 

Les Normes Subsidiàries del Morell indiquen que, tractant-se de sòl destinat a Gran Indústria,  

les parcel·les hauran de tenir una superfície mínima 40.000 m2. Tot i així, s’admetran parcel·les 

de dimensions inferiors sempre que siguin de 10.000 m2 i es destinin a instal·lacions 

preferentment per a l’emmagatzematge, procurant que estiguin allunyades de les 

instal·lacions industrials principals.  

 

Per tant, s’ha definit una trama viària que defineix 3 parcel·les. La parcel·la 1 (DBEF,  

45.318m2),  la parcel·la 2 (ADCE, 14.842 m2) i  la parcel·la 3 (limitada per el vial AB i el límit 

Nord del PP10, 15.472 m2).  La primera parcel·la està destinada a Gran Indústria, i les altres 2 

preferentment a l’emmagatzematge.  Totes compleixen els requisits mínims de superfície en 

planta.  

 

El terreny del sector és molt pla. Els vials tenen unes pendents suaus i uniformes, lo que 

permet que els perfils longitudinals es resolguin amb rectes. Solament el vial BF presenta un 

acord vertical còncau. Aquest permet passar de manera adequada i progressiva d’una pendent 

del 1.5% a una altra del 0,75%. A més, aquest acord vertical té una altra funció. Al ser un carrer 

molt llarg (1400 metres fins al Sud del PP10), tot i que només es desenvolupa el tram 

corresponent a l’àmbit del present projecte, convé evitar trams molt llargs rectes i a la mateixa 

cota, per tal que els conductors no s’adormin. L’acord vertical contribueix a evitar-ho. 

 

Per al càlcul d’acord de rasant s’utilitzen les fórmules que consideren les condicions d’estètica, 

i que són les següents: 

 

� =
��

2��
; 	 =

�
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2
;  =

�
 · ��
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On: 

– Kv=paràmetre de la paràbola, en m. 

– x,y=coordenades de la paràbola, en m. 

– T=longitud de la tangent, en m. 

– d=longitud de la bisectriu, en m. 

– Q=valor absolut de la diferència algebraica dels pendents en tant per u. 

– i-1=pendent d’entrada. 

– i-2=pendent de sortida. 
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Acord vertical còncau: 

 

 

 
 

 

La rasant del vial BF presenta un acord vertical còncau amb un paràmetre de la paràbola 

Kv=12.000 m i una longitud de la tangent T=45 m. Els pendents d’entrada i sortida són 1,50 % i 

0,75 % respectivament. 

 

Els vials AB, DE, CF i GB tenen pendents 1%, 1.17%, 1% y 1% respectivament. 

 

Els radis de les corbes s’han definit tenint en compte que els vehicles que circularan seran 

predominantment pesants. Així doncs, a tall d’exemple, la corba de la cantonada F  té un radi 

interior de 12 m i un radi exterior (imaginari, ja que el vial segueix cap al Sud) de 26 metres 

(circumferències concèntriques), de manera que superen de manera folgada els radis mínims 

exigits per a vials on hi circularan camions rígids o vehicles pesats articulats, i es conserva 

l’amplitud de la calçada més un sobreample d’un metre. 
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La rotonda té un radi de 26,0 m, sense comptar les voreres. La circumferència central té un 

radi de 12.5 metres, de manera que deixa espai suficient per al pas dels vehicles que s’hi 

incorporen des dels carres AB i BF i els que entren o surten de l’aparcament. La geometria ve 

dibuixada al plànol de detall corresponent. 

 

 

Aparcament 

 

S’ha definit un aparcament a la zona Nord del sector, per donar servei a la gent que vagi a la 

zona de lleure de la Granja. S’hi accedeix des de la rotonda, mitjançant una prolongació del vial 

BF d’uns 15 metres. Té una planta rectangular de dimensions 50x56 metres. 

 

L’aparcament estarà rodejat de zona verda, amb la zona de lleure de la Granja dels Frares al 

Oest i amb el riu Francolí a l’Este. Per aquest motiu, s’ha intentat mimetitzar l’aparcament amb 

l’entorn, aconseguint una transició entre la zona verda i la xarxa viària. A la següent imatge es 

pot observar un esquema de l’aparcament. 

 

L’aparcament té un total de 65 places, de les quals 4 d’elles (les més properes a l’accés a la 

zona verda de la Granja) estan adaptades per a minusvàlids. 49 d’aquestes places estan al 

perímetre i les 16 restants a la zona central. Les places per minusvàlids tenen unes dimensions 

de 3.6x5.0 metres i les demés de 2.5x5.0 metres, per lo que respecten les normatives més 

actuals. Les places d’aparcament estan formades per panot amb forats per a que creixi la 

gespa (panot tipus Getaria, de la casa Urkia). D’aquesta manera s’integra una mica més 

l’aparcament a la zona verda. 

 

Una vorera de 2 metres d’ample rodeja tot l’aparcament, de tal forma que permet la mobilitat 

dels vianants entre el vial i la zona verda, a més de la mobilitat en el propi aparcament. 

 

Un bardisser de 1.5 metres d’alçada envolta tot el perímetre, amb lo que l’impacte visual des 

de la zona verda de la Granja queda molt reduït, doncs disimula de manera sensible tant 

l’aparcament com els cotxes allà estacionats. 

 

A la cantonada Noroest s’ha deixat un espai lliure de bardisser, que servirà d’accés entre 

l’aparcament i la zona verda. Les altres 3 cantonades estan ocupades per petites zones verdes 

amb arbrat. També hi ha petites zones verdes a l’entrada i al centre de l’aparcament, de 

manera que dilimiten els espais destinats a la circulació interior i a l’aparcament. 
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Punts de replanteig 

 

Tot seguit es mostren les coordenades dels punts on s’inicien i s’acaben els carrers, que 

serviran per al replanteig de l’obra. El punt B correspon al centre de la rotonda. El Pla Parcial 

10 Gran Indústria dóna les coordenades UTM dels punts A i B. La resta de coordenades dels 

altres punts s’han deduït a partir d’aquestes dues, tenint en compte les distàncies i els azimuts 

entre punts. 

 

PUNT Coordenada X Coordenada Y 

A 351548,24 4563691,29 

B 351805,74 4563747,79 

C 351577,1006 4563428,186 

D 351610,542 4563704,948 

E 351642,2441 4563442,485 

F 351837,131 4563485,263 

G 351794,0806 4563844,336 

H 351800,67 4563789,45 
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 Les distàncies entre els punts són les següents. 

 

Inici-Final Distància (m) 

A-D 63,78 

A-B 263,67 

C-E 66,69 

C-F 266,22 

E-F 199,53 

D-E 264,37 

D-B 199,89 

B-F 264,35 

B-G 106,15 

B-H 41,76 

G-H 55,28 

 

 

 

Seccions transversals 

 

Les seccions escollides per als carrers del polígon es troben definides en els plànols 

corresponents del present projecte.  

 

En quant a la distribució dels carrers, es distingeix entre 2 espais segons el seu ús: les voreres i 

la calçada. Cada carrer té una distribució diferent, com es pot apreciar als plànols  de les 

seccions transversals tipus. Les voreres acolliran el pas soterrat dels serveis. 

 

Tal com es defineix a la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries, els vials AB i BF tindran 

una secció tipus d’amplada 16 metres (2+9.5+4.5), amb 3 carrils de circulació cadascun. 

Aquests 2 vials tindran arbrat a un costat, previst tant a la Revisió de les Normes Vigents com a 

la Modificació Puntual posterior, i que recullen les ordenances  del Pla Parcial 10 de Gran 

Indústria del Morell. En el mateix costat, hi ha un carril bici d’ 1.5 metres d’amplada, que 

permetrà accedir al sector i arribar fins a la part Nord del mateix, on es troba el conjunt 

arquitectònic La Granja dels Frares. Les voreres de l’altra banda i de la resta de carrers tindran 

una amplada de 2 metres, sense arbrat ni carril bici. 

 

El carrer CF, que en un futur tindrà continuïtat cap el PP09, disposa de 3 carrils de circulació. El 

carrer DE permet millorar la mobilitat interna i separar les parcel·les 1 i 2. Disposa de 2 carrils 

de circulació. 

 

A continuació, es defineixen l’ample de les voreres, del carril bici i dels carrils de la calçada per 

a cada vial:  

 

• Vial AB: Amplada total de la secció transversal tipus de 16 metres. La vorera Nord té 

una amplada de 4.5 metros, dels quals 1.5 m corresponen al carril bici, 1 m al arbrat i 

els 2 m  restants a l’espai per als vianants. La vorera Sud té 2 metres d’amplada, sense 

carril bici ni arbrat. La calçada té 9.5 m d’ample, amb 3 carrils de circulació de vehicles, 

2 de 3.3 m i l’altre de 2.9m. El carril Sud va en sentit oposat als altres 2. 

 

• Vial BF: Amplada total de la secció transversal tipus de 16 metros. La vorera Est té una 

amplada de 4.5 metres, dels quals 1.5 m corresponen al carril bici, 1 m al arbrat i els 2 

m  restants a l’espai per als vianants. L’acera Oest té 2 metres d’amplada, sense carril 
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bici ni arbrat. La calçada té 9.5 m d’ample, amb 3 carrils de circulació de vehicles, 2 de 

3.3 m i l’altre de 2.9m. El carril Oest va en sentit oposat als altres 2. El tram de vial que 

va des de la rotonda fins a l’aparcament es considera una prolongació d’aquest, amb 

els mateixos amples. 

 

• Vial CF: Amplada total de la secció transversal tipus de 13.5 metres. Les dues voreres 

tenen 2 metres d’amplada, sense carril bici ni arbrat. La calçada té 9.5 m d’ample, amb 

3 carrils de circulació de vehicles, 2 de 3.3 m i l’altre de 2.9m. El carril Sud va en sentit 

oposat als altres 2. 

 

• Vial DE: Amplada total de la secció transversal tipus de 10.6 metros. Les dues voreres 

tenen 2 metres d’amplada, sense carril bici ni arbrat. La calçada té 6.6 m d’ample, amb 

2 carrils de circulació de vehicles, de 3.3 m d’ample i sentit oposat.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

ANNEX 7:  

XARXA DE SANEJAMENT. AIGÜES PLUVIALS 
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Annex 7: Xarxa de Sanejament. Aigües Pluvials 
 

 

Consideracions Generals 

El present projecte defineix la xarxa de pluvials en l'àmbit d'actuació. La xarxa de sanejament 

s'ha projectat com un sistema separatiu, amb canonades de polietilè corrugat exterior DN 400 

tant per a la xarxa d’aigües pluvials com per la xarxa d’aigües residuals. La xarxa està definida 

als plànols corresponents i a l'esquema de conques vessants. 

 

Descripció de la solució adoptada 

S'utilitzaran seccions de tubs, pous de registre i embornals que es descriuen en els plànols de 

detall corresponents.  

La xarxa de pluvials s'ha dimensionat amb canonades de polietilè corrugat exterior i formigó 

ASTM (DN ≥ 40 cm).  

Es disposen pous de registre a distàncies inferiors a 50 m en tots els trams rectes així com en 

les connexions, canvis de direccions i punts singulars. Els embornals són senzills i es 

connectaran mitjançant canonades de polietilè corrugat de 300 mm de diàmetre exterior. Les 

connexions de les parcel·les per a les pluvials es realitzaran també amb canonades de polietilè 

corrugat de 300 mm de diàmetre exterior.  

Les connexions de les parcel·les, embornals i d'altres elements singulars a la xarxa general es 

realitzaran a través dels pous de registre, sempre que sigui possible. Les connexions de les 

parcel·les es situen en el punt més baix de la parcel·la. En el cas que les connexions no es 

puguin realitzar a pous, aquesta es durà a terme mitjançant arquetes cegues de connexió.  

S'estableix una limitació superior de velocitat de circulació de les aigües per a millorar el 

funcionament i procurar allargar la seva vida útil. La limitació ve determinada per l'erosió que 

puguin causar les sorres i altres sòlids transportats. Les limitacions és 6,0 m/seg.  

El pendent de les clavegueres ha de ser tal que les velocitats màximes es mantinguin dins els 

marges esmentats. 

Les canonades duen l’aigua per gravetat fins el punt més baix de tot l’àmbit, per continuar cap 

al Sud per la resta del PP10 i essent finalment desguassada al riu Francolí. 
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Càlculs de la xarxa de pluvials 

Cabal de disseny 

Per al seu càlcul seguirem el “Mètode Racional” que transforma la pluja en escorrentia 

mitjançant la fórmula: 

 

Qp=Cm · it ,T · A 

 

on: 

 

A: Superfície de la conca vessant al punt on es desitjar conèixer el cabal 

it,T: Intensitat de pluja mesurada en litres per segon i hectàrea. Correspon al màxim xàfec per 

un període de retorn donat (T) i per una durada corresponent al temps de concentració (tc). 

 

tc=te +tr 

 

te: temps d'escorrentia 

tr: temps de recorregut 

 

Cm: Coeficient d'escorrentia mitjà 

Qp: Cabal d'aigües pluvials 

Per als càlculs s'ha considerat una precipitació màxima diària de 90 mm (l/m2), per un període 

de retorn de 10 anys, segon s'indica en els “Mapes de precipitació màxima diària esperada a 

Catalunya per a diferents períodes de retorn”, publicats pel Departament de Medi Ambient i 

Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

 

A partir d'aquest valor de precipitació màxima diària (Pd), hem d'obtenir la intensitat màxima 

de pluja en una hora (I1), a través de la relació: 

 
��

��
= 11  (segons mapa d'isolínies elaborat per J.R. Temez) 

 

on ��
��

	

=

��

	

= 3,75 

��

�
 (intensitat mitja màxima diària). 

 

Per tant, �� = 3,75 · 11 = 41,25 
��

�
 

 

El temps d'escorrentia es pot considerar te= 10 min. 

 

Per altra banda, les recomanacions per a la redacció de projectes de sanejament de la 

província de Tarragona apunten que xàfecs de durada igual o major que el temps de 

concentració donen lloc a cabals constants en el punt de càlcul. Per tant, es dimensiona la 

conducció del cabal produït per un xàfec de durada igual al temps de concentració. Per tant: 

 

tc=te+tr=10+0=10 min. 

 

Per tal d'aconseguir conèixer la intensitat en mm/h farem servir el següent gràfic. 
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Utilitzant el gràfic, mitjançant la corba corresponent a 40 mm/h (valor de càlcul 41,25 mm/h) 

per a un xàfec de 10 minuts de durada, la intensitat de pluja resulta de 90 mm/h. Per quedar-

nos del costat de la seguretat: 

 

In=100mm/h  

 

i per tant, tenim: 

 

��,� � 100	
��

�
�
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3600�
�
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�	

1��
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10.000�	
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Els coeficients d'escorrentia usats en les diferents superfícies són: 

 

Cvials = 0,9 per als vials, 

Cparcel·les = 0,6 en superfícies parcel·lades 

Czv=0,3 en les zones verdes 

 

El coeficient d’escorrentia per a les parcel·les és inferior al dels vials, doncs aquests estan 

pavimentats i per tant la seva superfície és menys permeable. 

 

En els quadres que s'adjunten es calculen els coeficients d'escorrentia mitjans (Cm) 

corresponents a cadascuna de les Conques Vessants definides al plànol corresponent del 

projecte. El coeficient d'escorrentia mitjà es determina com la suma de productes de les 

diferents superfícies pel seu coeficient dividida entre la superfície total de la conca. 
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Per dimensionar els conductes, s'ha utilitzat la fórmula de Manning: 

 

$ =
% · &�

	
' · ��/	

)
 

on: 

 

Q: cabal 

A: secció d'aigua 

Rh: radi hidràulic (Rh = A/P; P = perímetre mullat) 

I: pendent 

n: coeficient de rugositat: nformigó= 0,014; nPVC,PR= 0,010 

 

En el cas que la canonada vagi plena, tindrem: 

 

% = * · &	 = 0,1257 �	 

+ = 2 · * · & = 1,2566 � 

&� =
0,1257 �	

1,2566 �
= 0,1 

 

En les pàgines següents s'inclouen totes les taules que s'han fet servir per als càlculs. Els 

diàmetres pertinents s'han indicat, a més a més, al corresponent plànol de projecte. 

 

 

 

Càlcul Cm Cvial= 0,9 Cparc= 0,6 Czv= 0,3   

Conca Atot 

(m2) 

Avial 

(m2) 

Aparc 

(m2) 

Azv (m2) Cvial*Avial Cparc*Aparc Czv*Azv Cm 

Conca 1 3882,39 1028,55 2853,84 0 925,70 1712,30 0 0,68 

Conca 2 10040,87 1650,6 8390,27 0 1485,54 5034,16 0 0,65 

Conca 3 13782,95 1064,39 4229,78 8488,78 957,95 2537,87 2546,63 0,44 

Conca 4 10249,1 5325,61 0 4923,49 4793,05 0 1477,05 0,61 

Conca 5 6029,98 957,61 5072,37 0 861,85 3043,42 0 0,65 

Conca 6 6204,83 945,37 5259,46 0 850,83 3155,68 0 0,65 

Conca 7 6159,96 1770,04 4389,92 0 1593,04 2633,95 0 0,69 

Conca 8 12415,78 663,11 11752,67 0 596,80 7051,60 0 0,62 

Conca 9 13087,48 684,04 12403,44 0 615,64 7442,06 0 0,62 

Conca 10 7428,8 6579,34 849,46 0 5921,41 509,68 0 0,87 

Conca 11 10442 1590,61 8851,39 0 1431,55 5310,83 0 0,65 

Conca 12 9371,51 2855,76 6515,75 0 2570,18 3909,45 0 0,69 

Conca 13 14629,35 0 889,6 13739,75 0,00 533,76 4121,925 0,32 
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Conca Atot m2 Atot Ha Cm Qp l/s 

Conca 1 3882,39 0,388239 0,68 73,28 

Conca 2 10040,87 1,004087 0,65 181,10 

Conca 3 13782,95 1,378295 0,44 167,85 

Conca 4 10249,1 1,02491 0,61 174,17 

Conca 5 6029,98 0,602998 0,65 108,48 

Conca 6 6204,83 0,620483 0,65 111,29 

Conca 7 6159,96 0,615996 0,69 117,42 

Conca 8 12415,78 1,241578 0,62 212,46 

Conca 9 13087,48 1,308748 0,62 223,83 

Conca 10 7428,8 0,74288 0,87 178,64 

Conca 11 10442 1,0442 0,65 187,29 

Conca 12 9371,51 0,937151 0,69 179,99 

Conca 13 14629,35 1,462935 0,32 130,04 

 

 

 

Conca 1 Q1= 73,28 l/s    

 icarrer icanonada fi (m) Q (m3/s) Q(l/s) vmax 

(m/s) 

PR1-PR2 0,01 0,01 0,4 0,280077 280,08 2,23 

 

 

Conca 2 Q2= 181,10 l/s    

 icarrer icanonada fi (m) Q (m3/s) Q(l/s) vmax 

(m/s) 

PR2-PR3 0,01 0,01 0,4 0,280077 280,08 2,23 

PR3-PR4 0,01 0,01 0,4 0,280077 280,08 2,23 

 

 

Conca 3 Q3= 167,85 l/s    

 icarrer icanonada fi (m) Q (m3/s) Q(l/s) vmax 

(m/s) 

PR4-PR5 0,01 0,01 0,4 0,280077 280,08 2,23 

PR5-PR6 0,01 0,01 0,4 0,280077 280,08 2,23 

 

 

Conca 4 Q4= 174,17 l/s    

 icarrer icanonada fi (m) Q (m3/s) Q(l/s) vmax 

(m/s) 

PR7-PR8 0,01 0,01 0,4 0,280077 280,08 2,23 

PR8-PR11 0,01 0,01 0,4 0,280077 280,08 2,23 

PR9-PR10 0,01 0,01 0,4 0,280077 280,08 2,23 

PR10-PR11 0,01 0,01 0,4 0,280077 280,08 2,23 

PR11-PR12 0,01 0,01 0,4 0,280077 280,08 2,23 

PR12-PR13 0,01 0,01 0,4 0,280077 280,08 2,23 
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PR6-PR13 0,01 0,01 0,4 0,280077 280,08 2,23 

 

 

Conca 5 Q5= 108,48 l/s    

 icarrer icanonada fi (m) Q (m3/s) Q(l/s) vmax 

(m/s) 

PR2-PR28 0,017 0,017 0,4 0,365175 365,18 2,91 

PR28-PR27 0,017 0,017 0,4 0,365175 365,18 2,91 

 

 

Conca 6 Q6= 111,29 l/s    

 icarrer icanonada fi (m) Q (m3/s) Q(l/s) vmax 

(m/s) 

PR27-PR26 0,017 0,017 0,4 0,365175 365,18 2,91 

PR26-PR25 0,017 0,017 0,4 0,365175 365,18 2,91 

 

Conca 7 Q7= 117,42 l/s    

 icarrer icanonada fi (m) Q (m3/s) Q(l/s) vmax 

(m/s) 

PR25-PR24 0,017 0,017 0,4 0,365175 365,18 2,91 

PR24-PR22 0,017 0,017 0,4 0,365175 365,18 2,91 

PR23-PR22 0,01 0,01 0,4 0,280077 280,08 2,23 

 

 

Conca 8 Q8= 212,46 l/s    

 icarrer icanonada fi (m) Q (m3/s) Q(l/s) vmax 

(m/s) 

PR22-PR21 0,01 0,01 0,4 0,280077 280,08 2,23 

 

 

Conca 9 Q9= 223,83 l/s    

 icarrer icanonada fi (m) Q (m3/s) Q(l/s) vmax 

(m/s) 

PR21-PR20 0,01 0,01 0,4 0,280077 280,08 2,23 

 

 

Conca 10 Q10= 178,64 l/s   vmàx(m/s) 

 icarrer icanonada fi (m) Q (m3/s) Q(l/s)  

PR13-PR14 0,015 0,015 0,4 0,343022 343,02 2,73 

 

 

Conca 11 Q5= 187,29 l/s    

 icarrer icanonada fi (m) Q (m3/s) Q(l/s) vmax 

(m/s) 

PR14-PR15 0,015 0,015 0,4 0,343022 343,02 2,73 

PR15-PR16 0,0075 0,0075 0,4 0,242553 242,55 1,93 
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Conca 12 Q1= 179,99 l/s    

 icarrer icanonada fi (m) Q (m3/s) Q(l/s) vmax 

(m/s) 

PR16-PR17 0,0075 0,0075 0,4 0,242553 242,55 1,93 

PR17-PR18 0,0075 0,0075 0,4 0,242553 242,55 1,93 

PR20-PR19 0,01 0,01 0,4 0,280077 280,08 2,23 

PR19-PR18 0,01 0,01 0,4 0,280077 280,08 2,23 

 

 

Conca 13 Q1= 130,04 l/s    

 icarrer icanonada fi (m) Q (m3/s) Q(l/s) vmax 

(m/s) 

PR17-PR18 0,0075 0,0075 0,4 0,242553 242,55 1,93 

 

 

 

Suposant que cada tram de canonada estigui pràcticament ple d’aigua de pluja –la situació 

més desfavorable-, s’han calculat el cabal que hi circularia i la velocitat màxima de l’aigua que 

hi circularia.  

 

Es pot observar que tots els cabals que circularan per les canonades de cada conca deguts a la 

precipitació de 10 anys de període de retorn són inferiors als cabals obtinguts amb la fórmula 

de Manning quan la canonada està plena. 

 

També veiem que la velocitat màxima a la que circularà l’aigua per les canonades no supera 

mai els 6 m/s. De tota manera, aquest límit superior és molt conservador, doncs està pensat 

per evitar que la velocitat de l’aigua no malmeti el formigó, i en el nostre cas utilitzem 

canonades de polietilè més duraderes davant els efectes de l’aigua. L’aigua en aquest tipus de 

canonades podria circular a més de 6m/s sense que el material de la canonada es veiés 

malmès. 

 

Així doncs, es compleixen els requisits indispensables per a que la xarxa d’aigües pluvials pugui 

funcionar correctament. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

ANNEX 8:  

XARXA DE SANEJAMENT. AIGÜES RESIDUALS 
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Annex 8: Xarxa de Sanejament. Aigües Residuals 
 

 
Consideracions Generals 
 
El present annex defineix la xarxa de clavegueram de residuals en l'àmbit d'actuació. La 

totalitat de la xarxa està definida al plànol corresponent del projecte. 

 

Descripció de la solució adoptada 
 

S'utilitzaran les seccions de tubs i pous de registre que es descriuen en els corresponents 

plànols de detall. 

 

La xarxa s'ha projectat com un sistema separatiu, amb canonades de polietilè corrugat exterior 

DN 400. Les aigües residuals es mouran per gravetat. Els pendents seran els dels carrers, ja que 

són prou suaus i alhora donen velocitats necessàries que mai superen el límit establert per a 

les aigües residuals, com veurem més endevant. 

 

Es disposen pous de registre a distàncies inferiors a 50 m en zones rectes i en totes les 

connexions, canvis de direcció i punts singulars. Les connexions de les parcel·les es realitzaran 

amb canonades de polietilè corrugat exterior DN 300.  

 

La xarxa de residuals projectada es connectarà mitjançant pous de registre amb la resta del 

PP10, al Sud de l’àmbit, de manera que les aigües es duguin a una estació de bombament i 

d’allà a l’EDAR.  

 

Les connexions de les parcel·les i d'altres elements singulars a la xarxa general es realitzaran a 

través dels pous de registre sempre que sigui possible. Les connexions de les parcel·les es 

situaran en el punt més baix de la parcel·la. En el cas que les connexions no es puguin realitzar 

a pous es realitzaran en arquetes cegues de connexió, detallades en els plànols.  

 

S’estableix una limitació superior i inferior a les velocitats de circulació de les aigües per les 

clavegueres a fi d’aconseguir un millor funcionament del sistema i procurar allargar la seva 

vida útil. La limitació de velocitat màxima de circulació de l’aigua ve determinada per l’erosió 

que puguin causar les sorres o altres sòlids que transporti. La limitació de velocitat mínima ve 

determinada per la necessitat d’evitar la sedimentació dels sòlids que transporten les aigües 

residuals. Les aigües residuals no han de fluir a través dels conductes a velocitats superiors a 3 

m/s ni inferiors a 0,5 m/s.  

 

El pendent de les clavegueres ha de ser tal que les velocitats màximes i mínimes es 

mantenguin dins dels marges esmentats. 

 

Càlcul de la xarxa de residuals 
 
Disposarem canonades d’aigües residuals sota el vial AB, de tres carrils, i sota el vial BF, 

paral·lel al riu Francolí i també de tres carrils. Ambdues canonades seran de 400 mm de 

diàmetre. La canonada del vial AB recollirà les aigües de les parcel·les 2 i 3 amb escomeses de 

300 mm de diàmetre i les durà fins a la rotonda, on connectarà amb la canonada  del vial BF. 

Aquesta canonada recollirà, més al Sud, les aigües residuals de la parcel·la 1. Es projecta la 

canonada de Nord a Sud paral·lela al riu per tal què hi hagi continuïtat amb la zona fora del 

nostre àmbit, quan més endevant es projecti i es construeixi. 
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El cabal a tenir en compte en el càlcul serà: 

 

Qc=Qd · A·Chp 

 

on: 

 

Qc: cabal de càlcul, 

Qd: consum esperat per les indústries (0,3 l/s·Ha), 

A: superfície de sostre industrial, 

Chp: coeficient d'hora punta (Chp = 3) 

 

Les parcel·les tenen en total 44.382 m2 de sostre industrial. La superfície de sostre de cada 

parcel·la és de: 

 

• Parcel·la 1: 31.722 m2 

• Parcel·la 2: 6.288 m2 

• Parcel·la 3: 6.372m2 

 

Tindrem en compte aquestes superfícies per al dimensionament de la xarxa –amb parcel·les 

industrials, com més gran és la superfície més cabal de residuals es generà-. 

 

El cabal de càlcul seria per tant: 

 

�� = 0,3
�

�
· 
� · 44.382�� ·

1 
�

10.000 ��
· 3 = 3.99

�

�
  

 

 

 

En total, podem considerar que tindrem un cabal de: 

 

 

0,3
�

�
· 
� · 44382�� ·

1 
�

10.000 ��
= 1,331

�

�
 

1,331
�

�
·

86.400�

1 ���
= 115039.69

�

���
 

115039.69
�

���
·

1��

1.000���
= 115.04

��

���
 

 

  

 

En el quadre de la pàgina següent s'indiquen els cabals residuals corresponents a cada tram de 

la xarxa en condicions normals, tenint en compte que les aigües cauran per gravetat. 
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Tram Àrea 
parc 
(m2) 

Àrea 
edif 
(m2) 

Àrea edif 
(Ha) 

Dotació 
(l/s) 

Chp Incr Q  
(l/s) 

Q 
circula 
(l/s) 

PR11-PR10 14842 6.288 0,6288 0,3 3 0,5659200 0,57 

PR10-PR9 - - - - - 0 0,57 

PR9-PR8 - - - - - 0 0,57 

PR8-PR7 - - - - - 0 0,57 

PR7-PR6 15472 6372 0,6372 0,3 3 0,57348 1,14 

PR6-PR5 - - - - - 0 1,14 

PR5-PR4 - - - - - 0 1,14 

PR4-PR3 - - - - - 0 1,14 

PR3-PR2 - - - - - 0 1,14 

PR2-PR1 45318 31723 3,1723 0,3 3 2,85507 3,99 

 

������� ! = 3,99
�

�
	 

 

El DN 400 és suficient per a portar el cabal màxim, que és el de 3,99 l/s. Aquest diàmetre és el 

mínim establert en xarxes de sanejament, per tal de permetre un correcte manteniment i 

neteja de la xarxa. 

 

El DN 300 és suficient per portar qualsevol dels cabals individuals de cada parcel·la a la xarxa 

general. 

 

Suposant que cada tram de canonada estigui pràcticament ple d’aigua de pluja –la situació 

més desfavorable-, s’ha calculat el cabal que hi circularia i la velocitat màxima de l’aigua que hi 

circularia.  

 

Per dimensionar els conductes, s'ha utilitzat la fórmula de Manning: 

 

� �
" 	 #$

�
� 	 %&/�

(
 

on: 

 

Q: cabal 

A: secció d'aigua 

Rh: radi hidràulic (Rh = A/P; P = perímetre mullat) 

I: pendent 

n: coeficient de rugositat: nformigó= 0,014; nPVC,PR= 0,010 

 

En el cas que la canonada vagi plena, tindrem: 

 

" � ) 	 #� � 0,1257	�� 

+ � 2 	 ) 	 # � 1,2566	� 

#$ �
0,1257	��

1,2566	�
� 0,1 
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Carrer A-B icarrer icanonada fi (m) Q (m3/s) Q(l/s) vmax 
(m/s) 

PR11-PR10 0,01 0,01 0,4 0,280077 280,0765 2,23 

PR10-PR9 0,01 0,01 0,4 0,280077 280,0765 2,23 

PR9-PR8 0,01 0,01 0,4 0,280077 280,0765 2,23 

PR8-PR7 0,01 0,01 0,4 0,280077 280,0765 2,23 

PR7-PR6 0,01 0,01 0,4 0,280077 280,0765 2,23 

 

 

Carrer B-F icarrer icanonada fi (m) Q (m3/s) Q(l/s) vmax 
(m/s) 

PR6-PR5 0,015 0,015 0,4 0,343022 343,0223 2,73 

PR5-PR4 0,015 0,015 0,4 0,343022 343,0223 2,73 

PR4-PR3 0,01125 0,0075 0,4 0,242553 242,5534 1,93 

PR3-PR2 0,0075 0,0075 0,4 0,242553 242,5534 1,93 

PR2-PR1 0,0075 0,0075 0,4 0,242553 242,5534 1,93 

 

 

 

La velocitat màxima a la que circularà l’aigua per les canonades d’ambdós carrers no supera 

mai els 3 m/s, i és major al límit mínim establert de 0,5m/s. Així doncs, es compleixen els 

requisits indispensables per a que la xarxa d’aigües residuals pugui funcionar correctament per 

gravetat. 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

ANNEX 9:  

XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 
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Annex 9: Xarxa d'Abastament d'Aigua Potable 
 

 

 

Consideracions Generals 

 

El present annex dissenya i dimensiona la xarxa d'abastament d'aigua potable de l’àmbit 

d'actuació. La xarxa es connectarà amb un embassament de subministrament que està situat 

aproximadament a 2,5 Km al Sud de l’àmbit d’aquest projecte – és a dir, aproximadament a 

1,5km al Sud del sector Sud del Pla Parcial 10 Gran Indústria del Morell-. La connexió de la 

xarxa d'abastament amb el embassament no entra dins de l'àmbit d'aquest projecte.  La xarxa 

també estarà connectada amb un dipòsit fora del sector d’actuació, a l’Oest del PP10. 

 

 

Descripció de la Solució Adoptada 

 

La xarxa s'ha dissenyat segons els criteris de les xarxes mallades. Constarà de xarxa 

d'abastament, xarxa d'hidrants i xarxa de reg per a les zones verdes. Aquests es disposen tal 

com s'indica en el corresponent plànol del projecte. 

 

El subministrament queda garantit amb la connexió al embassament de subministrament fora 

del Pla Parcial, amb una canonada de DN 300. 

 

Les conduccions dins de la xarxa es preveuen de polietilè amb uns diàmetres de 110 i 200 mm, 

d'acord amb els criteris de la companyia distribuïdora i tal com es mostra en el corresponent 

plànol de projecte. 

 

S'han adoptat vàlvules de pas i s'han col·locat en llocs estratègics per aïllar trams concrets en 

cas d'avaria sense haver d'afectar a la resta de consumidors. També s'han previst les juntes, 

cons de reducció, colzes i brides cegues necessàries per al bon funcionament de la xarxa. 

 

 

Càlcul de la xarxa d'abastament 

 

Per determinar la dotació necessària s'han seguit les indicacions de les "Recomendaciones 

para la redacción de proyectos de saneamiento de la comarca", de la Corporació 

Metropolitana de Barcelona. Segons aquestes recomanacions, la dotació necessària per a les 

diferents superfícies serà: 

 

- Sòl industrial: 0,3 l/s·Ha 

- Zones verdes: 0,1 l/s·Ha 

- Cabal d’incendis: 16,66 l/s·hidr 

- 10% de pèrdues 

 

 

S’han distribuït 10 hidrants soterrats per tot l’àmbit, de manera que es doni cobertura a tot el 

sector –especialment important en aquest cas, en tractar-se d’una superfície de Gran Indústria 

situada en un polígon petroquímic-. Estan separats per una distància mitja de 100 metres. 

 

S’han situat 3 hidrants al vial AB, 3 hidrants al vial BF, 3 hidrants al vial DE i 1 hidrant al vial CF. 
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S’han situat 3 boques de reg per abastar tota la superfície verda de l’àmbit. Les zones verdes 1 

i 2 corresponen a l’espai comprès entre el vial BF i el riu Francolí. La zona verda 3 correspon a 

tota la zona verda restant, des de l’aparcament i el vial AB fins al Nord de l’àmbit del present 

projecte. 

 

A continuació es calculen els cabals necessaris -demanda base- per a cada zona i sistema de 

l’àmbit, en funció de la superfície a la qual s’ha de donar subministrament: 

 

 

- Parcel·la 1: 

4.532 �� 	
 �ò ��	������ · 0,3


� · ��
· 3 = 4.077



�
 

- Parcel·la 2: 

1.484 �� 	
 �ò ��	������ · 0,3


� · ��
· 3 = 1.336



�
 

- Parcel·la 3: 

1,37 �� 	
 �ò ��	������ · 0,3


� · ��
· 3 = 1.392



�
 

- Zona Verda 1: 

0,689 �� 	
 ���� �
�	� · 0,1


� · ��
· 3 = 0,2067



�
 

- Zona Verda 2: 

0,680 �� 	
 ���� �
�	� · 0,1


� · ��
· 3 = 0,2046



�
 

- Zona Verda 3: 

1.317 �� 	
 ���� �
�	� · 0,1


� · ��
· 3 = 0,3953



�
 

- Hidrants: 

10 hidrants · 16,66 


� · ℎ�	����
= 166.6 



�
 

 

 

 

La dificultat en la simulació i anàlisi de sistemes de distribució d'aigua per mètodes manuals fa 

que la utilització de diversos programes informàtics es converteixi en una eina d'alt valor 

pràctic.  

 

El simulador hidràulic EPANET és un programa que simplifica de manera adequada l'anàlisi de 

sistemes de distribució d'aigua potable. 

 

L'objectiu del càlcul realitzat per EPANET és determinar les alçades piezomètriques dels nusos 

–pressions expressades en metres de columna de aigua- i els cabals que circulen per les 

canonades de la futura xarxa una vegada realitzades les obres que contempla aquest projecte. 

Aquest les calcula un cop donades les característiques de totes les conduccions -longituds, 

diàmetres i rugositats- i dels elements especials -nivells inicials dels dipòsits, etc.-, així com els 

consums que es realitzen. 

 

La formulació esquemàtica d’un problema d’anàlisi és la següent: 

 

Dades: 

 

- Característiques de totes las conduccions (longitud, diàmetre i rugositat). 
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- Pèrdues en elements especials expressades en una longitud equivalent de conducció 

- Consums en els nusos. 

- Una alçada piezomètrica de referència. 

 

Incògnites: 

 

- Caudals que circulen per les canonades. 

- Alçades piezomètriques en els nusos. 

 

 

Components d’una xarxa tipus 

 

EPANET interpreta una xarxa de distribució com un conjunt de línies connectades entre sí pels 

seus extrems, als quals denominarem nusos. Las línies poden ser de varis tipus: 

 

- Canonades. 

- Bombes. 

- Vàlvules. 

 

A més, ja que els nusos constitueixen el punt d'unió de diverses canonades, aquests poden ser: 

 

- Punts de consum d’aigua -nusos de demanda. 

- Punts d’entrada de l’aigua -nusos de subministrament. 

- La localització de dipòsits o embassaments -nusos d'emmagatzematge. 

 

Per simplificar una mica més el càlcul s'ha suposat que el consum es repartia en diversos punts 

estratègics de la xarxa i no en cada parcel·la, considerant que la variació d'aquest paràmetre 

no fa variar en excés el disseny de la xarxa. 

 

Les pèrdues de càrrega per fricció associades amb el cabal de pas poden expressar-se de 

manera general per: 

 

∆�) = *+, 

 

on: 

 

- ΔHL es la pèrdua de càrrega. 

- Q el caudal. 

- K és un coeficient de resistència. 

 

EPANET fa ús de la formula de Hazen-Williams -en aquest cas-.  Aquesta formulació permet 

calcular la velocitat – i per tant el cabal- a canonades que van plenes d’aigua, és a dir, que 

treballen a pressió. Cal ser conscients que els coeficients de rugositat de les canonades poden 

canviar considerablement amb el temps. 

 

En les pàgines següents s’adjunten els resultats obtinguts en el càlcul: 

 

- Pressions de servei. 

- Caudals en les canonades. 

- Velocitats en les canonades. 
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A la vista dels resultats, es pot observar que: 

 

- La pressió de subministrament a les escomeses es situa entre els 44,18 i els 48,21 mca. 

- La majoria de velocitats en les canonades oscil·len entre els 0,57 m/s i els 1,48 m/s. Es 

recomanen velocitats superiors als 0,6 m/s per evitar la possible acumulació de 

sediments. Només un tram de 100 metres, entre 2 hidrants del vial DE, presenta una 

velocitat lleugerament inferior. La resta de trams supera els 0,6 m/s. A més, tots els 

trams tenen velocitats inferiors a 2,0 m/s, condició necessària per evitar els cops 

d’ariet ‘golpes de ariete’ de les canonades a pressió.  

 

 

Aquests resultats es mostren en a continuació –la present pàgina i les successives d’aquest 

annex- a través dels esquemes gràfics que ens ofereix l'EPANET. 

 

 

 

Demanda base a les escomeses 
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Pressions a les escomeses 
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Velocitats a les canonades 
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Diàmetres de les canonades 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 10:  

SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 
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Annex 10: Subministrament Elèctric 

 

 

Consideracions Generals 

 

El present annex dissenya i dimensiona la xarxa de subministrament elèctric per al sector 

d’estudi del PP10 Gran Indústria del Morell. 

 

 

Descripció de la instal·lació 

 

La xarxa elèctrica ha estat definida, tot seguint els criteris d’ ENDESA, responsable del 

subministrament a la zona. 

 

Els criteris fixats pel dimensionament de la xarxa són: 

 

• Parcel·les Industrials                40 W/m² 

• Parcel·les per a equipaments:              20 W/m2  

• Instal·lacions Serveis Tècnics:              100 KW 

• Enllumenat Públic:               20 W/m de vial 

 

La Xarxa de Baixa Tensió (BT) prevista consta d’una estació transformadora. El transformador 

és de 400 kv i es situa tal com s'indica al plànol corresponent del projecte. 

 

El sistema de distribució serà subterrani atès que la instal·lació reuneix les condicions 

d'estètica, seguretat, escàs manteniment i poques avaries. 

 

Des de les barres de baixa tensió de l'estació transformadora s'efectuaran les sortides, les 

quals amb els seus corresponents curts circuits fusibles, protegiran cada un dels circuits 

principals de distribució. 

 

L'energia elèctrica és alterna, trifàsica, a 3 x 240 0,8/1 kV, amb freqüència de 50 Hz.  Tots els 

conductors seran de coure.  

 

La xarxa de Mitja Tensió (MT) prevista presenta unes línies de mitja tensió que comencen i 

acaben en una cel·la de protecció en caseta prefabricada de formigó. El seu recorregut les durà 

per les diferents parcel·Les i finalment, mitjançant una desviació, la línia arribarà al 

transformador. 

 

L’estació transformadora anirà situada a la zona d’equipaments destinada a serveis tècnics, a 

l’est del carrer B-F, prop de la rotonda. La situació de l’estació transformadora permet una 

distribució racional i eficaç mitjançant les línies de distribució, tal com s'indica en el plànol de 

projecte corresponent. 

 

Les característiques constructives compliran en tot moment el que es preveu en les normes 

corresponents, essent en tot cas sotmeses a la consideració de l'empresa subministradora per 

a la seva acceptació. 
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Potències necessàries previstes 

 

 

Potència consumida per les parcel·les industrials: 

 

46.708 �	 
�
�� ����
���� ·
40 � ·

1��

1000�

1 �	 
�
�� ����
����
= 1868,32 �� 

 

 

Potència consumida pels equipaments (serveis tècnics): 

 

 

100,00 �� 

 

 

Potència consumida per l’enllumentat públic: 

 

1233 � ���� ·  
20� ·

1��

1000�

� ����
= 24,66 �� 

 

 

Es preveu una potència consumida total de: 

 

Consum parcel·les industrials + Consum equipaments + Consum enllumenat públic = 

1868.32 �� + 100,00 �� + 24,66 �� = 1992,98 �� 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 11:  

ENLLUMENAT PÚBLIC 
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Annex 11: Enllumenat Públic 

 

 

Consideracions Generals 

 

Per a la redacció i càlculs de l’enllumenat públic s’han tingut en compte els reglaments i 

normes en vigor tant d’enllumenat com d’instal·lacions elèctriques. 

 

 

Descripció de la instal·lació 

 

Es preveuen dues línies principals d’enllumenat, de 19 i 22 fanals galvanitzats respectivament. 

Les columnes seran de 12 metres d’alçada i estaran ubicades a les voreres, separades 0.70 

metres del voral, tot i que per necessitat de la urbanització en planta aquestes distancies 

podran variar respecte els valors tipus donats. Les làmpades seran de 250w Vsap. Les 

columnes estaran separades 30 metres i la seva disposició serà unilateral, d’una sola 

lluminària. Per als càlculs s’ha fet servir el model: 

 

- Làmpada QSA-5Vsap 250 w 

 

Totes aquestes especificacions vénen definides al plànol d’enllumenat del projecte.  

 

 

Nivell de Lluminositat i Uniformitat 

 

Per als càlculs s’ha utilitzat el programa Lumcal de la casa Carandini i s’han seguit els llindars i 

recomanacions establerts per la Comissió Internacional del Enllumenat, que es presenten a 

continuació. 

 

Tipus de vial Il·luminació mitja 

mín (Em) (lux) 

Uniformitat mitja (U) Uniformitat extrema 

(Uex) 

Trànsit molt elevat 27 >0,6 >0,3 

Trànsit elevat 22 >0,5 >0,3 

Trànsit moderat 17 >0,4 >0,25 

Trànsit baix 12 >0,3 >0,15 

 

La il·luminació mitja a la vorera de la línia d’enllumenat serà de 33 lux, i a la calçada, on el 

trànsit serà T0 (2000 a 3999 vehicles pesants), serà de 31 lux, de manera que ambdues zones 

superen els 27 lux mínims necessaris per a trànsit molt elevat. En la vorera oposada, la 

lluminositat mitja és de 20 lux, superior al mínim establecido per a trànsit moderat. 

 

Al final d’aquest annex s’inclouen els informes obtinguts del programa amb tots els detalls 

necessaris per a la correcta instal·lació del servei. 

 

Es defineix un sistema de reducció de flux en capçalera. 

 

L’alimentació d’energia es realitzarà mitjançant caixes de protecció general (C.G.P.), on existeix 

la possibilitat d’efectuar les connexions a les escomeses i de instal·lar les proteccions i 

comptadors del quadre de comandament i control. Cada punt de llum portarà la seva caixa de 

conexión a la base del bàcul, amb els seus borns i fusibles. 
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D’aquesta manera, la distribució de l’alimentació es fa mitjançant l’estesa de dues línies 

principals amb les seves respectives ramificacions. 

 

El sistema de cables elèctrics consta d’un sol cable trifàsic amb neutre i terra, i la corresponent 

posada a terra mitjançant un cable de cobre nu, que uneix les carcasses metàl·liques dels 

elements d’enllumenat a la presa de terra  corresponent, configurada per piquetes d’acer amb 

cobertura de coure clavades al terra. 

 

Els cables tindran coberta de PVC i un aïllament de polietilè reticular per una millor protecció 

contra el deteriorament. 

 

S’ha escollit el sistema d’encesa mitjançant un interruptor horari de tipus astronòmic, el qual 

permet que, a mitja nit, o quan el tràfic sigui menor, hi hagi menys flux lluminós a cada punt de 

llum, mantenint la uniformitat i per tant l’energia elèctrica consumida sigui menor. S’instal·larà 

un sistema de telegestió de comandament i control centralitzat que permetrà la supervisió i 

registre dels paràmetres elèctrics de la instal·lació: tensió, intensitat, potència activa, potència 

reactiva, factor de potència i consum d’energia. Aquest permetrà la generació d’alarmes en cas 

de fallada de línia, sobretensions, subtensions i altres. 

 

 

Potència Contractada 

 

1233 � ���	 ·  
20�

� ���	
= 24660 � ·

1��
1000�

= 24.66 �� 

Hi hauran dues línies principals, de 19 i 22 fanals QSA-5Vsap 250 w respectivament. Ambdues 

línies connectaran  finalment  amb el quadro d’alimentació, la primera amb una potència 

acumulada de 13200 W i la segona amb una potència acumulada de 11460 W. 

 

Proteccions 

 

A més de la protecció de cada punt de llum amb els fusibles, s’instal·larà una placa de terra a 

cada punto de llum i quadre. Unint  totes les plaques es disposarà d’una presa de terra 

formada per cable de coure de 35 mm2 de secció. Aquest  cable anirà soterrat a 50 cm o més 

de profunditat, fora de les canalitzacions elèctriques. Totes les unions es faran amb soldadura 

aluminotèrmica d’alta temperatura de fusió. 

 

S’obtindrà una resistència inferior a 10Ω. La unió a la columna serà mitjançant terminal a 

pressió, cargol, roseta i femella de material inoxidable. 

 

A més, es preveuen disposicions de tall per a intensitat per defecte. També es faran servir 

interruptors diferencials, la sensibilitat dels quals vindrà donada pel valor obtingut de la 

resistència a terra de las masses. 

 

S’haurà de complir que R<25. Si se suposa la instal·lació d’un diferencial amb sensibilitat de 

0.3A, la resistència a terra quedarà: 

 

� ≤
24
0,3

= 80 Ω 

 



Projecte d’Urbanització de la Granja del Pla Parcial 10 del Morell 

Com s‘ha imposat que la resistència sigui inferior a 10Ω, es complirà la relació anterior. La 

instal·lació de tots els elements a l’interior del punt de llum, fa que tota la instal·lació sigui 

inaccessible i que es precisin eines especials per a la seva manipulació. 

 

 

Càlcul de línies 

 

Per al càlcul de les seccions dels conductors s’han tingut en compte les Instruccions MI BT 007 i 

MI BT 017. Aquestes seccions a utilitzar es determinaran de forma que la caiguda de tensió 

entre l’origen de la instal·lació i qualsevol punt d’utilització sigui menor al 2,5%. La secció no 

serà mai inferior a 6 mm2. 

 

Per els diferents càlculs s’usarà el mètode de les línies de secció uniforme. 

 

� � = ��

��·�·�� !
   per al càlcul de la intensitat 

 

∆#� = $,%·��·&·'
�·(

  per al càlcul de la caiguda de tensió al tram n. 

 

Fórmules a les que: 

 

- In = Intensitat, en ampers, que circula pel tram n. 

- ∆#�= caiguda de tensió en el tram n. 

 

- Pn = Potència que es transporta. 

- U = Tensió entre fases (380 volts). 

- L = Longitud del tram en metres. 

- Sn = Secció del cable conductor en mm2, del tram n. 

- ρ = Resistència òhmica (0,018Ω·mm2/m per cables de coure). 

- cosφ = factor de potència (0,8). 

 

A les següents taules s’inclouen els valors dels càlculs amb els que es verifica que amb la secció 

mínima de 6 mm2 la caiguda de tensió no es superior al 2,5%. 
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Línia 1: 

 

Tramo L (m) Pacumulada 

(W) 

I (A) ∆U (V) ∆Uacumulada 

(V) 

1.1-1.2 30 600 0,45 0,18 47,68 

1.2-1.3 30 1200 0,9 0,36 47,32 

1.3-1.4 30 1800 1,35 0,54 46,78 

1.4-1.5 30 2400 1,8 0,72 46,06 

1.5-1.6 30 3000 2,25 0,9 45,16 

1.6-1.7 30 3600 2,7 1,08 44,08 

1.7-1.8 30 4200 3,15 1,26 42,82 

1.8-1.9 30 4800 3,6 1,44 41,38 

1.9-1.10 30 5400 4,05 1,62 39,76 

1.10-1.11 30 6000 4,5 1,8 37,96 

1.11-1.12 30 6600 4,95 1,98 35,98 

1.12-1.13 30 7200 5,4 2,16 33,82 

1.13-1.14 30 7800 5,85 2,34 31,48 

1.14-1.15 30 8400 6,3 2,52 28,96 

1.15-1.16 30 9000 6,75 2,7 26,26 

1.16-1.17 30 9600 7,2 2,88 23,38 

1.17-1.18 30 10200 7,65 3,06 20,32 

1.18-1.19 30 10800 8,1 3,24 17,08 

1.19-1.20 30 11400 8,55 3,42 13,66 

1.20-1.21 30 12000 9 3,6 10,06 

1.21-1.22 30 12600 9,45 3,78 6,28 

1.22-C. 30 13200 9,9 3,96 2,32 
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Línia 2: 

 

Tramo L 

(m) 

Pacumulada 

(W) 

I (A) ∆U (V) ∆Uacumulada 

(V) 

2.1-2.2 30 600 0,45 0,18 36,45 

2.2-2.3 30 1200 0,9 0,36 36,09 

2.3-2.4 25 1800 1,35 0,54 35,55 

2.4-2.5 30 2400 1,8 0,72 34,83 

2.5-2.6 30 3000 2,25 0,9 33,93 

2.6-2.7 30 3600 2,7 1,08 32,85 

2.7-2.8 30 4200 3,15 1,26 31,59 

2.8-2.9 30 4800 3,6 1,44 30,15 

2.9-2.12 30 5400 4,05 1,62 28,53 

2.12-2.13 30 6000 4,5 1,8 26,73 

2.13-2.14 30 6600 4,95 1,98 24,75 

2.14-2.15 30 7200 5,4 2,16 22,59 

2.13-2.17 30 7800 5,85 2,34 20,25 

2.17-2.16 30 8400 6,3 2,52 17,73 

2.18-2.10 30 9000 6,75 2,7 15,03 

2.10-2.11 30 9600 7,2 2,88 12,15 

2.9-2.18 30 10200 7,65 3,06 9,09 

2.18-2.19 30 10800 8,1 3,24 5,85 

2.19-C. 30 11400 8,55 3,42 2,43 
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1.1 Informació Àrea
Superfície Dimensions Àngle[°] Color Coeficient Il.lum.Mitja Luminància Mitja

 [m]   Reflexió  [lux] [cd/m²]

Acera A 30.00x2.00 Pla RGB=168,168,168 55% 33 5.7
Calzada A 30.00x9.50 Pla RGB=126,126,126 R3 7.01% 31 1.3
Acera B 30.00x4.50 Pla RGB=168,168,168 55% 20 3.5

Dimensions Paral.lelepípede que inclou l'Àrea [m]: 30.00x16.00x0.00

Dades de la Instal.lació (Arxiu de Lluminàries)

Nom Fila X 1er Pal Y 1er Pal h Pal Núm. Interd. Dim.Braç Incl.Llum. Rot.Braç Incl.Lat. Fact.Cons. Cod Flux Ref.
[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Pals [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Llum. [lm]

Fila A 0.00 1.50 12.00 --- 30.00 2.00 0 90 0 80.00 430.011 33000 A

1.2 Paràmetres de Qualitat de la Instal.lació
Superfície Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

Pla de Treball (h=0.00 m) Il.luminància Horitzontal (E) 28 lux 8 lux 49 lux 0.28 0.16 0.57
Acera A Il.luminància Horitzontal (E) 33 lux 24 lux 41 lux 0.72 0.58 0.81

Calzada A Il.luminància Horitzontal (E) 31 lux 17 lux 47 lux 0.55 0.36 0.66
Acera B Il.luminància Horitzontal (E) 20 lux 10 lux 27 lux 0.52 0.39 0.74
Acera A Luminància (L) 5.7 cd/m² 4.1 cd/m² 7.1 cd/m² 0.72 0.58 0.81

Calzada A Luminància (L) 1.3 cd/m² 0.7 cd/m² 2.4 cd/m² 0.56 0.31 0.56
Acera B Luminància (L) 3.5 cd/m² 1.8 cd/m² 4.6 cd/m² 0.52 0.39 0.74

Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip

Confort Visual

Nom del Tram Ample Tram i1 i2 Pt.Càlc.Y TaulaR Coef.Refl. Observador x Observador y Luminància Increment d' Uniformitat
[m] (W) [m] [m] Factor q0 Absolut [m] Absolut [m] de Vel [cd/m²] Umbral [%] Longitudinal

Acera A 2.00 0.00 2.00 1 55.00
Calzada A 9.50 2.00 11.50 6 R3 7.01 -60.00 4.38 0.01 0.22 0.57
Acera B 4.50 11.50 16.00 1 55.00
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Contaminació Lluminosa

Relació Mitja - Rn - Intensitat Màxima

0.00 % 328 cd/klm
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2.1 Vista 2D Pla Treball i Retícula de Càlcul
Escala 1/250

0.00 2.50 5.00 7.50 10.00 12.50 15.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00

0.00

2.50

5.00

7.50

10.00

12.50

15.00

17.50

A A A A A A A A

(1)

(1)

(1)

LUMCAL-WIN V2 www.carandini.com Pàgina 4



C. & G. CARANDINI S.A. Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
05/09/2014

Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

2.2 Vista 2D en Planta
Escala 1/250

0.00 2.50 5.00 7.50 10.00 12.50 15.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00

0.00

2.50

5.00

7.50

10.00

12.50

15.00

17.50

L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 L-7 L-8

O
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2.3 Vista Lateral
Escala 1/200

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

L-1L-2L-3L-4L-5L-6L-7L-8

O

LUMCAL-WIN V2 www.carandini.com Pàgina 6



C. & G. CARANDINI S.A. Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
05/09/2014

Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

2.4 Vista Frontal
Escala 1/250

0.00 2.50 5.00 7.50 10.00 12.50 15.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00

0.00

2.50

5.00

7.50

10.00

12.50L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 L-7 L-8

O
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3.1 Informació Lluminàries/Assaigs 
Ref. Línies Nom Lluminària Codi Lluminària  Lluminàries Ref.Làmp. Làmpades

  (Nom Assaig ) (Codi Assaig ) N.  N.

A BLK BLK-250/A     Vsap-250W/T 430.011 8 LMP-A 1
(BLK-250/A (I)   Vsap-250W/T) (GMI-5430)

3.2 Informació Làmpades
Ref.Làmp. Tipus Codi Flux Potència Color N.

   [lm] [W] [°K]  

LMP-A Vsap-250 WTS Vsap-250 W/T-S 33000 250 2000 8

3.3 Taula Resum Lluminàries
Ref. Llum. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Codi Lluminària  Factor Codi Làmpada Flux 

   X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°]  Cons.  [lm]

A 1 X -60.00;3.50;12.00 -0;0;-90 430.011 0.80 Vsap-250 W/T-S 1*33000
2 X -30.00;3.50;12.00 -0;0;-90 0.80
3 X 0.00;3.50;12.00 -0;0;-90 0.80
4 X 30.00;3.50;12.00 -0;0;-90 0.80
5 X 60.00;3.50;12.00 -0;0;-90 0.80
6 X 90.00;3.50;12.00 -0;0;-90 0.80
7 X 120.00;3.50;12.00 -0;0;-90 0.80
8 X 150.00;3.50;12.00 -0;0;-90 0.80

3.4 Taula Resum Enfocaments
Torre Fila Columna Ref. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Enfocaments R.Eix Factor Ref.

   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.  

   L-1 X -60.00;3.50;12.00 -0;0;-90 -60.00;3.50;0.00 -180 0.80 A
   L-2 X -30.00;3.50;12.00 -0;0;-90 -30.00;3.50;0.00 -180 0.80 A
   L-3 X 0.00;3.50;12.00 -0;0;-90 -0.00;3.50;0.00 -180 0.80 A
   L-4 X 30.00;3.50;12.00 -0;0;-90 30.00;3.50;0.00 -180 0.80 A
   L-5 X 60.00;3.50;12.00 -0;0;-90 60.00;3.50;0.00 -90 0.80 A
   L-6 X 90.00;3.50;12.00 -0;0;-90 90.00;3.50;0.00 -90 0.80 A
   L-7 X 120.00;3.50;12.00 -0;0;-90 120.00;3.50;0.00 -0 0.80 A
   L-8 X 150.00;3.50;12.00 -0;0;-90 150.00;3.50;0.00 -90 0.80 A
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4.1 Valors d'Il.luminància Horitzontal sobre Pla de Treball 
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

DX:1.76 DY:0.89 Il.luminància Horitzontal (E) 28 lux 8 lux 49 lux 0.28 0.16 0.57

Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip
Escala 1/250

0.00 2.50 5.00 7.50 10.00 12.50 15.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00

0.00

2.50

5.00

7.50

10.00

12.50

15.00

17.50

39 40 40 35 31 29 27 25 24 24 25 27 29 31 35 40 40 39
38 39 41 37 32 29 29 26 25 25 26 29 29 32 37 41 39 38
42 38 40 37 32 30 29 26 25 25 26 29 30 32 37 40 38 42
49 39 40 38 33 30 29 26 25 25 26 29 30 33 38 40 39 49
49 39 41 38 33 30 29 26 25 25 26 29 30 33 38 41 39 49
41 38 41 37 32 30 29 26 25 25 26 29 30 32 37 41 38 41
38 39 41 36 31 29 29 26 24 24 26 29 29 31 36 41 39 38
40 40 40 35 31 29 27 25 24 24 25 27 29 31 35 40 40 40
41 40 37 33 30 29 26 24 22 22 24 26 29 30 33 37 40 41
39 38 35 31 29 28 25 22 21 21 22 25 28 29 31 35 38 39
36 35 33 30 28 27 24 21 19 19 21 24 27 28 30 33 35 36
33 32 30 29 28 25 22 19 19 19 19 22 25 28 29 30 32 33
30 30 29 28 26 23 20 18 16 16 18 20 23 26 28 29 30 30
29 29 28 27 25 21 18 16 15 15 16 18 21 25 27 28 29 29
28 28 27 25 23 19 16 14 13 13 14 16 19 23 25 27 28 28
26 26 25 23 20 17 15 12 10 10 12 15 17 20 23 25 26 26
24 24 22 20 18 15 13 11 10 10 11 13 15 18 20 22 24 24
21 21 20 18 16 13 11 9 8 8 9 11 13 16 18 20 21 21
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Annex 12: Xarxa de Telefonia 

 

 

Consideracions Generals 

 

Per al disseny de la xarxa de telefonia, hem seguit les característiques i disposicions per 

als diferents elements que s'indiquen a la “Normativa para el Acceso de Servicios de 

Telecomunicaciones”, així com a la Normativa Específica de la companyia Telefonica 

(Norma Técnica F1.003 Canalizaciones Subterráneas en Urbanizaciones y Polígonos 

Industriales”). 

 

Descripció de la solució adoptada 

 

Tota la xarxa de telecomunicacions anirà completament soterrada, les cotes de la 

instal·lació seran aproximadament d’1,65 metres per sota el nivell del paviment. Tant 

els detalls dels prismes com les arquetes estan definits en el corresponent plànol de 

projecte.  

 

La xarxa de telecomunicacions disposarà de 501 m de prisma de formigó consistent en 

quatre tubulars DN 125 mm, dos d’ells per als diferents operadors que vulguin donar 

servei a la urbanització i els altres dos de reserva per  a l’ajuntament. Les escomeses a 

parcel·les seran amb tub de DN 45 mm, a més de totes les arquetes i pericons que es 

detallen en el corresponent plànol de projecte. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 13:  

XARXA DE GAS 
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Annex 13: Xarxa de Gas 

 

 

Descripció de la solució adoptada 

 

Tota la xarxa de telecomunicacions anirà completament soterrada, les cotes de la instal·lació 

seran aproximadament d’1,80 metres per sota el nivell del paviment. El dibuix de la rasa i el 

tub es pot veure als corresponents plànols d’ordenació de les seccions transversals.  

 

A la banda est de l’àmbit, de Nord a Sud -paral·lel al riu Francolí- hi trobem la instal·lació 

soterrada d’un oleoducte i d’un gaseoducte connectats amb diferents parcel·les del polígon 

industrial del Morell. Una derivació -en arqueta de formigó- farà connectar el gaseoducte amb 

l’armari regulador mitjançant una canonada de polietilè d’alta densitat de DN 160 mm. Des de 

l’armari regulador una altra canonada de polietilè d’alta densitat de DN 160 mm connectarà 

l’armari regulador amb la xarxa de l’àmbit. 

 

La xarxa de gas disposarà de 406 m de prisma de formigó consistent en un tub de polietilè 

d’alta densitat de DN 160 mm per a una pressió nominal de 10 bars. Les escomeses a les 

parcel·les seran amb tubs de DN 63 mm per a pressió nominal de 10 bars, a més de totes les 

arquetes i pericons que es detallen en el corresponent plànol de projecte. 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

ANNEX 14:  

ENJARDINAMENT I REG 

 

 

 

 
 

 

 

 



 Projecte d’Urbanització de La Granja del Pla Parcial 10 del Morell 

Annex 14: Enjardinament i Reg 
 

 

Consideracions Generals 

 

Les obres d'enjardinament consisteixen en la plantació d'arbrat i en la sembra de gespa, en les 

àrees que conformen les zones verdes. Aquestes són la zona Est de l’àmbit, entre el vial BF i el 

riu Francolí, i la zona Nord de l’àmbit, entre l’aparcament i la Granja dels Frares. També es 

deixen indicats els elements necessaris per el correcte reg de les plantacions. 

 

 

Descripció 

 

Per l'arbrat s'han escollit espècies que tinguin una alçada de copa definitiva alta per evitar que 

molestin al tràfic de vehicles alts, en tractar-se d'un polígon industrial, a més de que s'adaptin 

bé al clima de la zona i s’adaptin estèticament a l’àmbit. 

 

S'han escollit arbres de fulla persistent. Aquest serà el tipus d'arbre que es plantarà a totes les 

zones amb escocell –als vials AB i BF-, tal com s'indica en el corresponent plànol de projecte. A 

les zones verdes s’hi plantaran arbres de fulla caduca i lledoners –celtis australis-. 

 

Les alçades i els perímetres són els especificats als amidaments. Els arbres han de ser rectes i 

sense deficiències fitosanitàries. Pels de port obert, la copa ha d'estar formada a partir de 2,5 

m d'alçada i amb ramificacions ben repartides al voltant de l'eix.  

 

Els arbres de port més petit, si no s'especifica el contrari als amidaments, vindran copats a 2 m 

d'alçada. 

 

L’aparcament estarà envoltat d’un bardisser de la família buxus sempervirens  d’entre 1.2 i 1.5 

metres d’alçada, per tal de crear un límit físic, així com amagar-lo a la vista des de la zona 

verda de La Granja dels Frares. Aquest bardisser rodejarà tot l’aparcament, excepte a la part 

Sud on hi ha el vial que comunicarà amb la rotonda, i la part Nord-Oest, on permetrà el pas  als  

vianants des de l’aparcament fins a la zona verda 

 

Per a la plantació dels arbres amb arrel nua (o contenidor) s'obriran clots de 0,8x0,8x0,8, 

retirant les terres de mala qualitat i omplit el clot amb terres de textura franco-sorrenca, amb 

un mínim d'un 3% de matèria orgànica i exemptes d'elements grollers. 

 

La profunditat de plantació ha de ser l'adequada. Les terres han d'arribar, com a  màxim, a 5 

cm per sobre el coll de la planta, mai més amunt. 

 

Sempre que la Direcció d’Obra ho requereixi, es col·locaran tutors de manera que ni el 

material de fixació tutor-arbre ni el propi tutor provoquin ferides a l'escorça. 

 

Sembra 

 

El sistema de sembra serà la hidrosembra. La barreja de la hidrosembra inclourà, a més 

d'aigua. 200 gr/m2 de mulch de cel·lulosa de fibra curta, 60 gr/m2 d'adob órgano-mineral, 30 

gr/m2 de fixador i 35 gr/m2 de les llavors especificades en els amidaments. 
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Preparació de les terres 

 

Pels clots de plantació i superfícies de sembra, s'utilitzarà terra vegetal d'aportació exterior al 

polígon. 

 

La quantitat serà de 0,4 m3 pels clots de plantació i una capa de 0,2 m per a superfícies a 

sembrar. 

 

Les superfícies a sembrar es prepararan prèviament amb l'aportació de terres vegetals 

millorades amb esmenes orgàniques o fems ben composats (dosi del 7% del volum d'adob 

mineral). Caldrà eliminar les pedres amb diàmetres superiors a 20 mm. 

 

Manteniment 

 

El manteniment durant el període de garantia anirà a càrrec del contractista, incloent les 

tasques necessàries per a garantir el desenvolupament satisfactori de les plantacions. A més 

de la reposició de baixes i el control i possibles reparacions de la xarxa de reg, inclourà un 

mínim de 4 segues de les zones sembrades, 12 desherbats dels escocells, 2 adobat d'arbrat i 

gespa i tractaments fitosanitaris necessaris. 

 

Xarxa de Reg 

 

Tot l'arbrat del polígon es regarà mitjançant un sistema de reg per goteig soterrat, mentre que 

la gespa es regarà per aspersió. 

 

Tot el sistema de reg s'alimenta de la xarxa d'abastament d'aigua potable. La xarxa té diverses 

arquetes de reg situades en punts estratègics per a agafar l'aigua necessària i enviar-la a la 

xarxa de reg. 

 

La consola de programació és mòbil i única per a tot el sector. De cada arqueta de reg surten 

les canonades principals, de polietilè (PE) de baixa densitat de 32 mm de diàmetre nominal 

(DN). La PN és de 6 atm. 

 

Posteriorment a la plantació de l'arbrat, s'instal·larà a cada arbre una anella de tub de PE32 de 

4 atm, de 17 mm de diàmetre exterior i amb 2 m de longitud. Els emissors de reg estan 

integrats cada 50 cm i amb una cabal que permet a cada arbre rebre 9,2 l/h. Es col·locaran a 

una profunditat de 10 cm. 

 

Els aspersors són emergents de turbina. S’instal·laran fins a 75 aspersors amb un radi d’acció 

màxim de 9 metres, distribuïts de tal manera que abastin tota la superfície de les zones verdes. 

Per a la distribució i dimensionament s'ha pres com a referència un funcionament de 2 atm, 

que dóna com a resultat cabals de 0,36 m3/h i 10,2 m de radi amb 360º d'influència. També 

s’instal·laran 3 aspersors de radi d’acció 2 metres per regar les cantonades de zona verda dins  

l’aparcament. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

ANNEX 15:  

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL 
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Annex 15: Senyalització Horitzontal i Vertical 
 

 

Consideracions Generals 

 

La normativa emprada per projectar cadascun dels elemtns de senyalització horitzonal i 

vertical és la següent: 

 

– Senyalització horitzontal: Instrucció 8.2-I.C “Marques vials” de la Direcció General de 

Carreteres del MOPT. 

– Senyalització vertical: Instrucció 8.1-I.C “Senyalització vertical” de la Direcció General de 

Carreteres del MOPT 

 

Senyalització Horitzontal 

 

Totes les marques vials seran de color blanc i reflexives i es realitzaran de la següent manera: 

 

• Els senyals de Cediu el pas, pas de vianants –i fletxes, lletres, símbolsi franges de vèrtex 

d'illetes- sobre el paviment seran realitzades amb pintura de dos components en fred de llarga 

durada i reflectant amb microesferes de vidre. 

 

• La resta de marques vials es faran amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb 

microesferes de vidre 

 

La situació i tipus -segons nomenclatura de la “Instrucció 8.2-IC”- de les marques vials 

projectades queda reflectida als plànols. Les característiques dels materials a utilitzar i de 

l'execució dels diferents tipus de marques es defineixen al Plec de Prescripcions Tècniques. 

 

Senyalització Vertical 

 

Els senyals de codi seran d'acer galvanitzat amb revestiment reflectant HI nivell 2 de mides: 

 

• Senyal triangular: 70 cm de costat, 

• Senyal circular: 60 cm de diàmetre, 

• Senyal quadrada: 60 cm de costat. 

 

Els fonaments dels senyals són de formigó de 20 N/mm2 i les seves dimensions estan definides 

al plànol d’ordenació corresponent, així com la situació i tipus de senyal. 

 

La senyalització s’ha escollit tenint en compte que els vials són carreteres convencionals sense 

vorals. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 16:  

GESTIÓ DE RESIDUS 
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Annex 16: Gestió de Residus 

 

 

Consideracions Generals 

 

Com a tot procés constructiu, la present obra generara un volum de residus que caldrà 

gestionar adequadament. Molts d'ells són materials contaminants, o simplement malignes per 

l'entorn natural si son abocats descuidadament. El present annex descriu com gestionar 

aquests residus. 

 

Tipologia de Residus Generats 

 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l'obra i la seva 

classificació segons el Catàleg Europeu de Residus –CER-. Amb el catàleg, mitjançant un 

sistema de llista única s'estableix quins residus han de ser considerats perillosos o especials. 

 

En el catàleg els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació 

el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya –CRC-, tot i que aquests no tenen per què 

coincidir. 

 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels 

residus -vaporització, tractament o disposició-, sempre que no entri en contradicció amb 

l'aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus, com és el cas de la classificació. 

 

Residus Principals 

 

Els principals residus de la present obra són els següents: 

 

• Terra i restes vegetals 

• Roca 

• Formigó -petites construccions- 

• Mescles bituminoses 

• Cablejat elèctric 

• Metall 

• Maons 

• Altres: fusta, vidre i plàstic. 

 

Segons el CER, aquests residus s'inclouen en els següents grups: 

 

(17) Residus de la construcció i demolició 

 

17 01 Formigó, maons, teules i materials ceràmics 

17 01 01 Formigó 

17 01 02 Maons 

17 02 Fusta, vidre i plàstic 

17 02 01 Fusta 

17 02 02 Vidre 

17 02 03 Plàstic 

17 03 Mescles bituminoses, quitrà d'hulla i altres productes enquitranats 

17 03 01 Mescles bituminoses 

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

17 04 02 Alumini 

17 04 05 Ferro i Acer 

17 04 11 Cables 

17 05 Terra (inclosa l'excava de zones contaminades, pedres i llots de drenatge 

17 05 03 Terra i pedres 

 

(20) Residus municipals (residus domèstics, residus assimilables procedents de 

comerços, indústries i institucions), incloses les fraccions recollides selectivament 

 

20 02 Residus de parcs i jardins (inclosos els residus de cementiris) 

20 02 01 Residus biodegradables 

 

Aquests residus es consideren com NO ESPECIALS. 

 

Altres Residus 

 

A més dels residus enumerats fins ara, es poden originar altres residus en petites quantitats 

com 

són: 

 

• Paper, cartró 

• Vasos, draps de neteja i roba de treball 

 

(15) Residus d'envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de 

protecció no especificats en cap altra categoria 

 

Aquests residus es consideren com NO ESPECIALS 

 

Residus originats durant les obres 

 

Son aquells que es generen per el propi funcionament de la maquinària i instruments 

utilitzants en el procés de construcció 

 

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

 

Es tracta de residus ESPECIALS i com a tal, hauran de tenir un tractament específic. 

 

Volum de residus 

 

La majoria de residus es generaran en volums força petits. L'únic residu que tindrà una gran 

importància serà el de la terra vegetal i les possibles sobres de la roca un cop creats els 

desmunts i les infraestructures de l'àmbit d'actuació. 

 

El volum de terra vegetal es detalla en els amidaments del present projecte. El volum de roca 

es detalla en l'annex corresponent. 

 

Es considera que no tots aquests residus hauran de ser lliurats a un gestor autoritzat, ja que 

molts d'ells poden ser reutilitzats a a pròpia obra. Com ja s'ha esmentat amb anterioritats, la 

roca sobrant dels desmunts serà adequadament tractada per a la seva reutilització en els 
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terraplens, així com la terra vegetal pot ser reutilitzada per a la preparació del terreny de la 

revegetació. 

 

Marc Legal 

 

Durant les obres, tal i com s'ha descrit, es generaran una sèrie de residus que hauran de ser 

gestionats correctament, amb la finalitats de minimitzar qualsevol impacte sobre l'entorn. 

 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment a nivell autonòmic per la Llei  6/1993, de 

15 de Juliol, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny, així com la 

Llei 3/1998 de febrer de la Intervenció Integral de l'Administració Ambiental. A nivell estatal es 

troba regulada per la Llei 10/1998 de 21 d'abril de residus, desenvolupada reglamentàriament 

pel RD 833/1998 de 20 de juliol i el RD 952/1997 de 20 de juny.  

 

A nivell sectorial, la normativa aplicable és el Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció,, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, així 

com l'Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 

valorització i eliminació dels residus i la llista europea de residus. 

 

Desti final dels residus 

 

En qualsevol cas, tot aquell residu que no es pugui o vulgui reutilitzar haurà de ser destinats a 

un abocador controlat, a un gestor del residu específic o a una planta de reciclatge. 

 

A continuació es proposen diversos gestors de residus propers a l'àmbit d'actuació: 

1. ECOJET. 

Empresa especialitzada en neteges industrials. 

Polígon Industrial Francolí, - Parcel·la 16 - Nau 6, 43006, TARRAGONA. 

Serveis: 

- Anàlisi del residu. 

- Caracterització. 

- Gestió del tractament final. 

- Estudi econòmic de la gestió integral del residu. 

- Realització de la documentació. 

Neteja i manteniment de xarxes de clavegueram - Neteges mitjançant sistema PIG-: 

- Neteja de col · lectors 

- Neteja d'arquetes, pous sorrals ... 

- Neteja de fosses de bombament 

- Inspecció de canonades i col·lectors mitjançant equip tancat de TV 

-  Buidatge de fosses sèptiques. 
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2. ECOTRANS TARRACO, SL.  

 

C/Jaume I, 27, Cambrils, TARRAGONA. 

Empresa de serveis i transport de contenidors de tota mena. 

- Recollida de runes d'obres per industrials i particulars 

- Gestió i tractament de residus industrials 

Empresa autoritzada per al transport de residus industrials, per l'Agència de residus de 

Catalunya amb el codi T-2395. 

- Trituració i valoració de restes vegetals. Codi de gestor E-1171.10 

Registre de transportistes de residus no especials procedents de la construcció o demolició, 

amb el codi TRC-28. 

Inscrits al Registre d'empreses acreditades del sector de la construcció de Catalunya, (REA). 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

ANNEX 17:  

PROGRAMACIÓ DE L’OBRA 
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Annex 17: Programació de l’obra 
 

 

 

 

  

 

 

REPLANTEIG

ENDERROCS

MOVIMENT DE TERRES

XARXA DE SANEJAMENT

AFERMAT I PAVIMENTACIÓ

XARXA D'ABASTAMENT

XARXA DE BT I MT

XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

XARXA DE TELEFONIA

XARXA DE GAS

ENJARDINAMENT I REG

SENYALITZACIÓ

ZONES VERDES I ARBRAT

ELEMENTS URBANS

SEGURETAT I SALUT

CONTROL DE QUALITAT

13 14 15 8 9 10 11 12 

ACTIVITAT MESOS

1 2 3 4 5 6 7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 18:  

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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CONTINGUTS 

 

 

1) Memòria  de Seguretat i Salut 

 

2) Plànols de Seguretat i Salut 

 

3) Plec de Condicions Tècniques de Seguretat i Salut 

 

4) Pressupost de Seguretat i Salut 
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1) Memòria de Seguretat i Salut 

 

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 

prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 

Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la 

Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 

compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte d’Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per 

a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i 

humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de 

treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 

funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, 

que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb 

antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 

d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

 

2. PROMOTOR - PROPIETARI 

 

Promotor: Acciona Energia, SA.  

 

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

Redactor E.S.S.: Daniel Ros Montañá 

Població: El Morell 

 

4. DADES DEL PROJECTE 

 

 

4.1. Autor/s del projecte 

 

Autor del projecte: Daniel Ros Montañá 

 

4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 

 

Coordinador de S & S 

designat pel promotor:  

 

A designar pel promotor 

Població: El Morell 

 

 

4.3. Objecte del projecte 
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El present projecte té com objectiu dissenyar, descriure i valorar les obres bàsiques 

necessàries per poder construir l’actualització del projecte d’urbanització de La Granja del Pla 

Parcial 10 del Morell. 

 

4.4. Situació 

 

La superfície corresponent a La Granja es troba situada a l’est del terme municipal del Morell, 

al sector nord del Pla Parcial 10 Gran Indústria, delimitat al nord pel riu Glorieta i a l’est pel 

Francolí. 

 

4.5. Pressupost d'execució material del projecte 

 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, inclosa la 

present Seguretat i Salut complementària, i excloses les Despeses Generals, el Benefici 

Industrial i l’IVA és de 1.469.045,74 €. (un milió quatre-cents seixanta-nou mil quaranta-cinc 

euros amb setanta-quatre cèntims). 

 

4.6. Termini d'execució 

 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 15 mesos. 

 

4.7. Mà d'obra prevista 

 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 20 persones. 

 

4.8. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 

 

Cap de colla 

Oficial 1a 

Oficial 1ª paleta 

Oficial 1a encofrador 

Oficial 1a soldador 

Oficial 1a col.locador 

Oficial 1a manyà 

Oficial 1a electricista 

Oficial 1a muntador 

Oficial 1a d'obra pública 

Oficial 1a jardiner 

Oficial 1a llenyataire 

Ajudant encofrador 

Ajudant col.locador 

Ajudant manyà 

Ajudant electricista 

Ajudant muntador 
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Ajudant 

Manobre 

Manobre especialista 

Peó jardiner 

 

4.9. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 

 

NEUTRES 

SORRES 

GRAVES 

TOT-U 

GRANULATS PER A PAVIMENTS 

TERRES 

PEDRES PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES 

Familia 051 

CALÇS 

LLIGANTS HIDROCARBONATS 

FORMIGONS SENSE ADDITIUS 

FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 

FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 

MORTERS 

ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 

FILFERROS 

TELES METÀL.LIQUES 

CLAUS 

ACERS PER A ARMADURES ACTIVES O PASSIVES 

TAULONS 

LLATES 

PUNTALS 

TAULERS 

ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 

MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

Familia 0F1 

Familia 0F9 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS 

MATERIALS AUXILIARS PER A REIXATS METÀL.LICS 

LÀMINES DE POLIETILÈ 

LAMINES DE POLIETILÈ DRENANTS 

MATERIALS PER A LÀMINES SEPARADORES 

GEOMALLA BIODEGRADABLE NATURAL 

GRAPES 

MATERIALS ESPECIALS PER A MEMBRANES 

PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES 

PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 

TAULONS DE FUSTA TRACTADA 
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PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 

PECES DE FORMIGÓ PER A RIGOLES 

PECES ESPECIALS GUALS PEDRA NATURAL 

MATERIALS AUXILIARS PER A ESCOSSELLS 

LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL 

PANOTS 

PECES I LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR 

MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 

BARANES D'ACER INOXIDABLE 

Familia CLI 

TUBS DE PVC PER A DRENATGES 

Familia D5J 

Familia D5Z 

TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓ 

TUBS DE FORMIGÓ AMB JUNT ELÀSTIC DE CAMPANA PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 

TUBS DE FORMIGÓ ARMAT AMB JUNT ELÀSTIC DE CAMPANA PER A CLAVEGUERES I 

COL.LECTORS 

MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 

MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 

MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 

MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE FORMIGÓ 

TUBS RÍGIDS NO METÀL.LICS 

TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS 

CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 

CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE H07V I 07Z1-K 

CONDUCTORS DE COURE NUS 

INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 

INTERRUPTORS DIFERENCIALS 

PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 

ELEMENTS AUXILIARS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ 

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 

CENTRES DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ 

ELEMENTS  AUXILIARS PER A CENTRES DE COMANAMENT 

COLUMNES 

PROJECTORS PER A EXTERIORS AMB LÀMPADES D'HALOGENURS METÀL.LICS 

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE LLUMS EXTERIORS 

Familia PEÇ 

Familia PVC 

 

 

 

4.10. Maquinària prevista per a executar l'obra 
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Compressor amb dos martells pneumàtics 

Retroexcavadora amb martell trencador 

Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l 

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

Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 

Fresadora de paviment 

Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana 

Pala carregadora sobre erugues, de mida mitjana 

Pala carregadora sobre erugues, de mida gran 

Retroexcavadora mitjana 

Retroexcavadora mitjana sobre erugues 

Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 

Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 

Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 

Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 

Motoanivelladora, de mida mitjana 

Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 

Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 

Picó vibrant amb placa de 60 cm 

Minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori anivellador 

Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 

Picó vibrant dúplex de 1300 kg 

Camió per a transport de 7 t 

Camió per a transport de 12 t 

Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 

Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 

Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 

Camió cisterna de 6 m3 

Camió cisterna de 8 m3 

Camió cisterna de 6000 l 

Camió grua 

Camió grua de 5 t 

Camió grua de 5 t 

Camió grua de 10 t 

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 

Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 

Dúmper extravial, de 32 t de càrrega útil 

Grua autopropulsada de 20 t 

Vibrador intern de formigó 

Camió amb bomba de formigonar 
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Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 

Formigonera de 165 l 

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 

Estenedora de granulat 

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 

Escombradora autopropulsada 

Planta de formigó per a 60 m3/h 

Regle vibratori 

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 

Motoserra per a la tala d'arbres 

Màquina per a doblegar rodó d'acer 

Cisalla elèctrica 

Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 

 

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

 

 

5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 

 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 

acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha 

d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes 

procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a 

l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un 

instal·lador autoritzat. 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els 

talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions 

adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, 

però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal 

d’una obra. 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu 

que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del 

projectista i comprovació de l’instal·lador. 

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

 

• Connexió de servei 

 

− Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 

− La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
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− Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 

− Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les 

zones sense pas de vehicles. 

 

• Quadre General 

 

− Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial 

de sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la 

seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

− Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi 

existeixin parts en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals 

automàtics, etc.). 

− Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 

independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els 

conductors, inclòs el neutre). 

− Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es 

realitzarà una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, 

tot seguit després de realitzats els fonaments. 

− Estarà protegida de la intempèrie. 

− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 

− Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric 

(R.D. 485/97). 

 

• Conductors 

 

− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot 

reconèixer per la seva impressió sobre el mateix aïllament. 

− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres 

allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 

− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, 

mai amb regletes de connexió, retorciments i embetats. 

 

• Quadres secundaris 

 

− Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i 

hauran de ser de doble aïllament. 

− Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 

− Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge 

més convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 

· 1 Magnetotèrmic general de 4P  : 30 A. 
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· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 

· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 

· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 

· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 

· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 

· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 

· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

 

• Connexions de corrent 

 

− Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la 

connexió d’equips de doble aïllament. 

− S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva 

desconnexió. 

− Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v    : Violeta. 

· Connexió de 220 v    : Blau. 

· Connexió de 380 v    : Vermell 

− No s’empraran connexions tipus „lladre“. 

 

• Maquinària elèctrica 

 

− Disposarà de connexió a terra. 

− Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 

− Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o 

d’altres aparells d’elevació fixos. 

− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb 

clavilla normalitzada. 

 

• Enllumenat provisional 

 

− El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 

− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
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− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al 

lateral més pròxim a la virolla. 

− Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de 

garantir-ne la inaccessibilitat a les persones. 

 

• Enllumenat portàtil 

 

− La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament 

disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes 

indirectes. 

− Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb 

capacitat anticops i suport de sustentació. 

 

 

5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 

 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 

companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada 

general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta 

de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 

ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes 

Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en 

una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

 

5.3. Instal·lació de sanejament 

 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 

instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 

realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

 

 

 

5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 

 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 

zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una 

persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del 

treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles 
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presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans 

addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 

 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 

− La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la 

Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb 

risc d’incendis o explosions. 

− Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a 

les quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es 

guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en 

recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò 

especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y 

combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què 

s’hauran de dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

− Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de 

l’equip de soldadura oxiacetilènica. 

− L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a 

la instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 

en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions 

particulars de gasos inflamables. 

− Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una 

senyalització indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins 

d’evacuació, etc. 

− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, 

i tots ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de 

tenir les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de 

proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel 

treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les 

màquines. 

− Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb 

bona ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també 

les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, 

terra o sorra. 

− La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar 

part de la conducta a seguir en aquests treballs. 

− Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de 

parar-se els motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

− Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han 

d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, 

evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs 

o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb 
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productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

− En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o 

mòbil, transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en 

aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i 

capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i 

amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina 

pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o 

concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb 

mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 

 

• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

− Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a 

paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 

1,70 m del sòl. 

− En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer 

horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat 

més pròxim, no excedirà de 25 m. 

− En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, 

des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 

excedirà de 15 m. 

− Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que 

existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i 

sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que 

dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

 

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

 

 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 

articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 

SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 

persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 

defineixen i detallen tot seguit: 

 

6.1. Serveis higiènics 

 

 

• Lavabos 
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Com a mínim un per a cada 10 persones. 

 

• Cabines d’evacuació 

 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, 

per a cada 25 persones 

 

• Local de dutxes 

 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 

2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

 

6.2. Vestuaris 

 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 

 

6.3. Menjador 

 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 

per treballador que mengi a l’obra. 

 

Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta 

i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per 

a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les 

escombraries. 

 

 

6.4. Local de descans 

 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 

mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del 

personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis. 

 

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 
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6.5. Local d'assistència a accidentats 

 

En aquells centres de treball que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant 

més de tres mesos, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures de farmaciola 

del personal d’obra. En obres el nivell d’ocupació simultani del qual oscil·li entre 10 i 50 

treballadors, el local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari 

farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. Per a contractacions inferiors a 10 treballadors, 

podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per 

l’Encarregat. 

El terra i parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 

preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari 

de manera forçada en cas de dependències subterrànies. 

Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més 

pròxims, ambulàncies i bombers. 

L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: 

alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents 

grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, 

mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades 

d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre 

clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 

Si l’obra contracte entre 50 i 200 treballadors, es construirà una farmaciola fixa que 

disposarà de dues peces (sala d’espera i sala de reconeixements), separades per un envà, o 

bé per un mampara. La sala de reconeixement i cures disposarà d’una taula clínica amb 

fitxer de reconeixement i telèfon, una vitrina clínica, una escala d’optotipus per a graduació 

de la vista, un aparell de respiració artificial i un parell de lliteres plegables. El seu 

instrumental serà decidit pel facultatiu mèdic-sanitari responsable. 

L’obra que sobrepassi els 200 treballadors disposarà d’instal·lacions sanitàries completes i 

equipades amb criteris de medicina assistencial i preventiva, disposant a més a més d’un 

servei higiènic (lavabo i wàter), i si existeix torn de nit i ATS de guàrdia, es disposarà a més a 

més d’una habitació accessòria amb un llit per a cada 100 treballadors (habitació de 

recuperació).  



Projecte d’Urbanització de La Granja del Pla Parcial 10 del Morell 
 
 
7. ÀREES AUXILIARS 

 

 

7.1. Centrals i plantes 

 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de 

vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i 

senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de 

limitació en altura,  mínima de 4 m. 

L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 

explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota 

persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures 

superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 

reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 

susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 

senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de 

la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a 

rodadura de vehicles. 

La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i 

arriostrada en previsió de bolcades. 

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de 

recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa 

disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de 

gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de 

l’arrancada. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de 

Baixa Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions 

del fabricant o importador. 

7.2. Tallers 

 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  

 

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 

(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m 

d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 
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La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 

senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) 

d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les 

vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines 

i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de 

l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà 

un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils 

d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran 

canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 

200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, 

una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal 

d’il·luminació. 

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al 

personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la 

presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de 

desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a 

altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 

reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 

susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 

senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de 

Baixa Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a 

les instruccions del fabricant o importador. 

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció 

localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers 

tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 

m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 

cops). 

7.3. Zones d'apilament. Magatzems 

 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 

„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de 

materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
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Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 

manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels 

treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 

adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 

adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 

singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 

mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant 

les maniobres. 

 

8. TRACTAMENT DE RESIDUS 

 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 

directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de 

construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat 

de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de 

projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 

s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el 

lloc on portarà els seus residus de construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 

comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 

prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es 

buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser 

evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
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9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 

seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels 

residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o 

patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o 

manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 

propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o 

substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la 

majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest 

projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV 

(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o 

químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva 

salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 

40 h/setmana. 

 

9.1. Manipulació 

 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 

d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i 

Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball 

acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

− Amiant. 

− Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

− Sílice. 

− Vinil. 

− Urea formol. 

− Ciment. 

− Soroll. 

− Radiacions. 

− Productes tixotròpics (bentonita) 

− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

− Gasos liquats del petroli. 

− Baixos nivells d’oxigen respirable. 

− Animals. 

− Entorn de drogodependència habitual. 
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9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 

 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i 

com a mínim amb el text en idioma espanyol. 

L’etiqueta ha de contenir: 

a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu 

defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

b. Nom comú, si és el cas. 

c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom 

químic de les substàncies presents. 

d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la 

substància o preparat perillós. 

e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 

f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

h. El número CEE, si en té. 

i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la 

fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer 

lliurament. 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials 

i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat 

del Contractista, partint de les següents premisses: 

 

• Explosius 

 

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments 

de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència 

d’explosius i la prohibició de fumar. 

• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 

comburents i la prohibició de fumar. 

 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
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El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 

 

• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la 

reproducció 

 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 

l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 

• Corrosius, Irritants, sensibilitzants 

 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 

màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb 

la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

 

10. CONDICIONS DE L'ENTORN 

 

Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 

baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 

l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 

treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o 

l’accés a edificis i guals. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 

d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de 

l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 

interrelacionats amb el procés constructiu. 

Situació de casetes i contenidors 

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 

l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins 

d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al 

PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
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Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 

situaran segons s’indica en l’apartat „Tancaments de l’obra que afecten a l’àmbit públic“. 

10.1. Serveis afectats 

 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la 

situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, 

d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no 

garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per 

mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la 

qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i 

descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per 

cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es 

consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

10.2. Servituds 

 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes 

relatius a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de 

llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes 

construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni 

l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. 

Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el 

Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures 

suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en 

els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

 

10.3. Característiques meteorològiques 

 

Aquí s’inclouran les dades meteorològiques generals 

 

10.4. Característiques del terreny 

 

Aquí s’inclouran les conclusions de l’Estudi Geotècnic del Projecte. 
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11. UNITATS CONSTRUCTIVES 

 

ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 

ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 

ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

MOVIMENTS DE TERRES 

REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I 

RETALUSSAT EN DESMUNT 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

FONAMENTS 

SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS 

GUIA ) 

MURS DE FORMIGÓ IN-SITU - RECALÇATS 

GABIONS / ESCULLERES 

CONTENCIÓ DE TALUSSOS AMB MALLA 

ESTREBADES I APUNTALAMENTS 

ESTRUCTURES 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 

(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 

TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

TANCAMENTS AMB MALLA METÀL.LICA 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 

IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 

JUNTS ( FORMACIO - REBLERTS - SEGELLATS ) 

PAVIMENTS 

PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I 

REGS ) 

PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC.. ) 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

ELEMENTS SOSTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 

TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 

INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
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VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

JARDINERIA 

MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

 

 

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 

perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 

31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ 

(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

 

12.1. Procediments d'execució 

 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de 

ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

 

12.2. Ordre d'execució dels treballs 

 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del 

projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, 

durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 

característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres 

amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a 

realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 

 

12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 

 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints 

talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 

   

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 

material d’unes unitats respecte a 

altres. 

   

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l’execució de 
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cadascuna de les unitats d’obra. 

 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 

orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats 

significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació 

previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 

 El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 

introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 

Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 

 

 

13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX 

PROCÉS CONSTRUCTIU 

 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 

l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 

sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 

novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 

1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 

1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres 

reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions 

Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o 

aconsellada.  

 

 

14. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 

Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 

positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en 

l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o 

apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, 

personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 

d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta 

garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 

d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada 

elecció, seguiment i control d’ús. 
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15. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 

Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 

forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 

destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 

d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 

l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 

anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 

les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva 

eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 

Individual (EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 

instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 

Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 

fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 

l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

 

16. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 

Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla 

portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del 

contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a 

la previsible resistència física de l’EPI. 

 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 

adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 

harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 

personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel 

beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 

individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre 

els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives 

prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del 

tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció 

d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
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Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, 

de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n 

produeixi, raonablement, la seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data 

de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 

indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-

MESURES 

 

 

17. SENYALITZACIÓ I ABALISSAMENT 

 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, la Senyalització i Abalisament s’han 

assimilat, per criteris de síntesi, als Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC), sense ser-ho 

pròpiament; cal doncs indicar en el present apartat, aquells aspectes que singularitzen la 

Senyalització i l’Abalisament, com un Sistema de Protecció, potenciador de l’eficàcia dels 

tradicionals (MAUP, SPC y EPI). 

L’objecte de la Senyalització i Abalisament és el de cridar ràpidament l’atenció sobre la 

circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La 

seva finalitat és la d’indicar les relacions causa / efecte entre el medi ambient i la persona. 

 

18. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 

provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les 

mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti 

la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases 

d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la 

informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació 

d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 

claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 

destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran 

les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 

circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 

l’Autoritat que correspongui. 
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Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 

cartell de „SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici 

dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 

corresponent. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 

elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 

aprovat. 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 

protecció implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

 

 

18.1. Àmbit d'ocupació de la via pública 

 

• Ocupació del tancament de l’obra 

 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 

baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 

d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de 

l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 

interrelacionats amb el procés constructiu. 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a 

pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia 

de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una 

franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 

quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 

col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un 

pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a 

la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per 

la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre 

seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants 

d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En 

aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 

 



Projecte d’Urbanització de La Granja del Pla Parcial 10 del Morell 
 
 
• Situació de casetes i contenidors. 

 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

− Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles 

d’obra, se situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 

− Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i 

quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 

− A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 

(1,40 m) per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap 

carril de circulació. 

− Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona 

d’aparcament de la calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre 

com a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

 

- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

 

• Situació de grues-torre i muntacàrregues 

 

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 

 

• Canvis de la Zona Ocupada 

 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 

modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i 

tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

 

18.2. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 

 

• Tanques 

 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació 

entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els laterals 

de la part de vorera ocupada. 

 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons 
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prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 

 

Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per 

a la seva homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca 

per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. 

 

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten 

per a proteccions provisionals en operacions de càrrega, 

desviacions momentànies de trànsit o similars. 

 

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de 

PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de 

polipropilè (habitualment de color taronja), o elements 

tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc. 

 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements 

reflectants en tot el seu perímetre. 

 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant 

grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element que 

deteriori el seu estat original. 

 

• Accés a l’obra 

 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent 

per a vehicles i per al personal de l’obra. 

 

No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial 

del tancament. 

 

 

18.3. Operacions que afecten l'àmbit públic 

 

• Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
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Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 

operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar 

accidents. 

 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-

se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de 

càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 

d’aparcament a la calçada. 

 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 

l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 

habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 

 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord 

amb la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, 

descàrrega i transport interior de l’obra. 

 

 

• Càrrega i descàrrega 

 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 

Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de 

l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat 

de l’obra i es prendran les següents mesures: 

 

− S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i 

quaranta centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la 

calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de 

circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

− Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 

delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el 

vehicle, formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de 

productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al 

Coordinador de Seguretat de l’obra. 
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− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 

metàl·liques es netejarà el paviment. 

− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar 

abocaments sobre la calçada. 

 

• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 

aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 

superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 

contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones o 

plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació i 

transport de material es col·locaran sempre per l’interior del 

recinte de l’obra. 

 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini 

públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un 

permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en 

tremuges o en contenidors homologats. 

 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les 

terres es carregaran directament sobre camions per a la seva 

evacuació immediata. 

 

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 

tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més 

proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre i 

quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 

 

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 

 

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 

contenidor. 

 

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
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Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la 

caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 

producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 

autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

 

 

• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 

 

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions 

previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la 

via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en 

altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 

 

Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a 

la construcció a realitzar. 

Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials 

i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces 

metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina 

inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 

 

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de 

visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de 

pols. 

 

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als 

vianants, pel risc de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció 

entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 

 

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç 

i les mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de 

l’obra. 
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El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués 

fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i 

descàrregues. 

 

18.4. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 

 

• Neteja 

 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra 

i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores 

de pols o deixalles. 

 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a 

la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de 

l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual 

s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 

 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

 

• Sorolls. Horari de treball 

 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més 

enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de 

ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 

 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 

poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament 

podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

 

• Pols 
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Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 

 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

 

18.5. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 

 

• Senyalització i protecció 

 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials 

de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

 

• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 

 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

− En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà 

inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

− L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i 

quaranta centímetres (1,40 m). 

 

• Elements de protecció 

 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 

pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o 

enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb 

travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la 

base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze 

centímetres (0,15 m). 
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Els elements que formin les tanques o baranes seran 

preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes no 

podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 

 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 

col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 

totalment planes i sense ressalts. 

 

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de 

protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 

 

 

 

• Enllumenat i abalisament lluminós 

 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 

enllumenat públic. 

 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical 

i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 

 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 

(intensitat mínima 20 lux). 

 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 

lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 

 

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 

x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
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• Abalisament i defensa 

 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats 

com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació 

d’elements d’abalisament i defensa:  

j) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al 

tancament de l’obra. 

k) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles 

contigus a passos provisionals per a vianants. 

l) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o 

per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 

m) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, 

per salvar l’obstacle de les obres. 

n) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos 

provisionals o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia 

abans de les obres. 

 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 

ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 

assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc 

del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes 

rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 

 

• Paviments provisionals 

 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les 

peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre 

la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de 

protecció. 
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• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 

 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 

135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 

compliran les següents condicions mínimes: 

 

− Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 

− En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre 

inscriure un cercle d’1,5 m de diàmetre. 

− No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 

− El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal 

del 2%. 

− El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del 

gravat de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

− Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 

m) i un pendent màxim del 12%. 

 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 

col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 

senyalització. 

 

• Manteniment 

 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 

desplaçament i dificulti la seva subtracció. 

 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 

itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat 

durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 

 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

 

• Retirada de senyalització i abalisament 
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Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 

 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 

acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

 

18.6. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 

 

• Arbres i jardins 

 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via 

pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable 

de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin 

quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El 

contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures 

d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, 

sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 

 

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 

s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

 

• Parades d’autobús, quioscos, bústies 

 

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o 

per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades 

d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 

 

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament 

durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de 

coordinar les operacions. 
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19. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

 

 

19.1. Riscos de danys a tercers 

 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 

objectes annexos que en depenguin són els següents: 

− Caiguda al mateix nivell. 

− Atropellaments. 

− Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

− Caiguda d'objectes. 

 

19.2. Mesures de protecció a tercers 

 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 

transiten pels voltants de l'obra: 

 

1. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 

separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 

s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i 

lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es 

podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material 

resistent. 

3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre 

duri la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del 

passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb 

protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib 

nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill. 

4. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 

conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de 

Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 

20. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra 

són: 

− Incendi, explosió i/o deflagració. 
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− Inundació. 

− Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

− Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 

 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al 

seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures 

mínimes: 

1.- Ordre i neteja general. 

2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5.- Punts de trobada. 

6.- Assistència Primers Auxilis. 

 

Barcelona, Octubre de 2014 
L’autor del projecte 
 
 
 
 
 
 
 
Daniel Ros Montañá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Plànols de Seguretat i Salut 
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3) Plec de Condicions de Seguretat i Salut 

 

 

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

 

 

1.1. Identificació de les obres 

  

 

1.2. Objecte 

 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions 

que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de 

Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents 

proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, 

Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals 

per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a 

l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres 

accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en 

compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

 

a) Tots aquells continguts al: 

− Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel 

Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i 

adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

− ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació 

d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres 

Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes 

Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel 

‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 

companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

 

1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 

 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 

‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 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: 
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Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-

se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser 

evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos 

laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les 

mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i 

valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 

 

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 

reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així 

com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les característiques, l'ús i la 

conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 

 

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 

comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les 

especificacions tècniques necessàries.  

 

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat 

definits o projectats. 

 

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de 

l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 

 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 

Projecte d'Obra, havent 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 
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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. 

 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 

d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 

Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 

qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques 

Generals. 

 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 

executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de 

l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut 

corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

 

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, 

estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva 

(Art. 15 a la L. 31/1995) : 

 

1. Evitar els riscos. 

2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

3. Combatre els riscos en el seu origen. 

4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs 

de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, 

amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els 

efectes a la salut 

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 

7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la  tècnica, 

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 

dels factors ambientals al treball. 

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 

9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
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2.1. Promotor 

 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 

persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, 

programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció 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. 

 

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 ejecutiva-técnica-

econmica-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 
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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 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: 

d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  

finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o 

successivament. 

e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o 

fases de treball. 

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 
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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 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. 

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 
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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: 

 

7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut 

en fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), 

prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la 

planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions 

parcials. 

 

2.5. 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. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

 

9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i 

de l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels 

productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar 

els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, 

els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les 

instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  

Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre 

d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i 

dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes 

en el mateix. 

12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 

conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de 

l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes 

s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu 

Estudi de Seguretat i Salut. 

13. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant 

prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta 

d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, 

amb els visats que siguin preceptius. 

15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i 

de Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 

seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 

respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre 

d’incidències 

17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la 

Memòria de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats 

que foren perceptius. 

 

 

 

2.6. 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 
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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. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 

18. 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 

19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, 

professional i econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per 

actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i 

Salut.  

20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del 

Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o 

experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i 

complexitat de l’obra. 

21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho 

requereixi. 

22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions 

de l’obra dins dels límits establerts en el Contracte. 

23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de 

Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de 

millora corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del 

Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de 

Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 

26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei 

de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 

indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 

k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de 

Seguretat i Salut (PSS). 

l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, 

tenint en compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats 

empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i també 
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complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant 

l'execució de l'obra. 

m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors 

autònoms sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a 

l'obra. 

n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en 

matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció 

Facultativa. 

27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució 

correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació 

amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors 

autònoms que hagin contractat. 

28. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de 

les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als 

termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

29. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del 

Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

30. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs 

mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs 

(SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els 

mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

31. 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. 

32. 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. 

33. 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. 

34. 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 
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treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures 

auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les 

companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i 

d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui 

afectar a aquest centre de treball. 

35. 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. 

36. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha 

reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 

característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el 

futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

37. 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. 

38. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 

seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 

respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre 

d’Incidències 

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i 

Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 

Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat 

Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del 

Contractista I/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò 

que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i 

Salut de l'obra. 

39. 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.  

40. 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. 

41. 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 
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posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia 

obra o limítrofs. 

42. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús 

d'explosius sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

43. 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 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: 

 

44. 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. 

45.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex 

IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

46. 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. 

47. 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. 

48.  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. 

49. 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. 

50. 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. 

51. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de 

Seguretat i Salut (PSS): 
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o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de 

respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments 

de treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat 

a l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el 

manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva 

instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

2.8. 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: 

 

52. El deure d'obeir les instruccions de l'empresari en allò relatiu a Seguretat i 

Salut. 

53. El deure d'indicar els perills potencials. 

54. Té responsabilitat dels actes personals. 

55. 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). 

56. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 

57. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 

58. 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. 

 

59. 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 Documents contractuals en 

matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 

 

60. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 

61. Bases del Concurs. 

62. 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. 

63. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

64. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de 

Seguretat i Salut. 

65. 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. 

66. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

67. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 

68. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut 

del Contractista per l’obra en qüestió. 

69. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 

Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 

 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 

considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 

interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel 

Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la 

seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 

 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 

contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra 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. 
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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 

Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de 

Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 

 

3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, 

abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. 

als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, 

realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 

1, 2 ap. 1, 8 i 9) 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 

establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per 

estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut 

 

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). 
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Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 

permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la 

Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors 

Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de 

Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les 

anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de 

Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat 

Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 

 

3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i Coordinació'' i 

documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 

 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 

representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o 

Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a 

escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte 

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 o 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 
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qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 

 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 

documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 

jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en 

relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 

impugnats davant l’ordre jurisdiccional contencios-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. 
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− 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. 

− 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 
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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. 

− 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. 

− 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 
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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. 

− 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 
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− 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 tècnica degudament motivada, sempre 

que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en 

l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar 

incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol 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 
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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 caràcter oficial que determini 

l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV 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: 

 

1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  

4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 

d’homologació com Contractista, per la mateixa 

Propietat, durant 2 anys. 

 

 

 

 

 

 

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
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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. 

 

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  
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- Proteccions col·lectives i Resguards 

- Manteniment Preventiu 

- Proteccions Personals 

- Normes 

- Senyalització 

 

El Factor Humà: 

 

- Test de Selecció prelaboral del personal. 

- Reconeixements Mèdics prelaborals. 

- Formació 

- Aprenentatge 

- Propaganda 

- Acció de grup 

- Disciplina 

- Incentius 

 

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: 

 

70. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla 

d’Acció Preventiva.  

71. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista 

Principal 

72. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a 

l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 

73. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 

74. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

75. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 

76. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

 

6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de 

Seguretat i Salut 

 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 

Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel 

cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la 
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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 tècnica preventiva pel 

correcte compliment de la seva important missió. 

 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 

empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de 

Prevenció en aquesta obra. 

 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 

assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 

constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de 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 farmaciolad'urgències, 

que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es 

revisarà periòdicament el control d'existències.  

 

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama 

així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 

 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini 

de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 

reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions 
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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 

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 

reflexi 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 
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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. 

− 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 
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pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, 

instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de 

forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries 

(ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació 

tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una 

placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a 

mínim, les següents dades: 

 

 

− Nom del fabricant. 

− Any de fabricació, importació i/o subministrament. 

− Tipus i número de fabricació. 

− Potència en Kw. 

− Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat 

acreditada, si procedeix. 

 

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines 

i/o Màquines-Ferramentes 

 

• Elecció d’un Equip 

 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns 

criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de 

Treball. 

 

• Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 

 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes 

de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 

 

 

• Emmagatzematge i manteniment 

 

− Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i 

esment, fixats pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

− Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i 

es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

− S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures 

compreses entre 15 i 25ºC. 

− L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips 

estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament 

i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’utilitzador. 
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7.3. Normativa aplicable 

 

• Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, 

transposicions i dates d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 

 

− Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), 

modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 

22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 

(D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text 

mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

 

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat 

pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 

 

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 

 

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 

Excepcions: 

− Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins 

l’1/1/96. 

− Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període 

transitori fins l’1/1/97. 

− Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la 

Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins 

l’1/1/97. 

− Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

Altres Directives. 

 

− Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb 

determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del 
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Consell 93/68/CEE.  

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial 

Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i 

Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

− Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 

8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 

270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel 

Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 

Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

− Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, 

de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 

(D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 

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. 

− 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). 
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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 Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de 

protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

− Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 

Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a 

Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

− Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per 

a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81). 

− Ordre Ministerial, de 26/6/1988, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 

Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a 

Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 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). 
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− 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). 
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Amidaments 



OBRA 01
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUALCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

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

2 H1421110

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

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

3 H142AC60

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 4584 H1431101

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1365 H1447005

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió, soldadura amb àrgon, nivell 1,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6 H145A002

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

7 H1464420

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2

8 H1465275

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE-EN 340

9 H1483243

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant10 H1485140

AMIDAMENT DIRECTE 10,000
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u Jaqueta 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

11 H1489790

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

OBRA 01
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVESCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions1 H15Z1001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 5,000 18,000 90,000

TOTAL AMIDAMENT 90,000

u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m2 H15B3003

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre3 H15A2015

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs

4 H153A9F1

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d
60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

5 HBBAB113

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

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, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

6 HBBAC001

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

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 ésser vista fins 50 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

7 HBBAF000

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs8 HBC1A081

AMIDAMENT DIRECTE 1.483,400

u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària9 HBC12100
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AMIDAMENT DIRECTE 40,000

u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm
de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

10 HGD1222E

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

OBRA 01
EQUIPAMENTCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

1 HQU1A502

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

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

2 HQU1H532

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

3 HQU15312

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs4 HQU22301

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs5 HQU25201

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs6 HQU27502

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs7 HQU2AF02

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs8 HQU2E001

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs9 HQU2GF01
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs10 HQU2P001

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs11 HQU2QJ02

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball12 HQUA1100

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball13 HQUA2100

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions14 HQUZM000

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

OBRA 01
SENYALITZACIÓCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

h Senyaler1 H15Z2011

AMIDAMENT DIRECTE 160,000

u Placa amb pintura reflectora de 45x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs2 HBB21851

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

pa Contractació mensual de vigilant de seguretat durant el temps d'execució de l'obra i la constitució del comitè de seguretat i
salut si s'escau.

3 HQU21301

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

OBRA 01
FORMACIÓCAPÍTOL 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

h Formació en Seguretat i Salut1 H16F1004

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones2 H16F1003
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AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Curset de primers auxilis i socorrisme3 HQUAP000

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Reconeixement mèdic4 HQUAM000

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

Euro
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Quadre de preus I 



NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,51uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

P- 1

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

 €5,27uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 2

(CINC EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

 €7,50uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

P- 3

(SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €0,24uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 4
(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

 €11,72uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 5
(ONZE EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

 €6,00uH145A002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió, soldadura
amb àrgon, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 6

(SIS EUROS)

 €5,68uH1464420 Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN
345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN
347-2

P- 7

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

 €20,75uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

P- 8

(VINT EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €6,94uH1483243 Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

P- 9

(SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

 €12,92uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 10
(DOTZE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

 €15,21uH1489790 Jaqueta 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- 11

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

 €21,94uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

P- 12

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

 €48,26uH15A2015 Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambreP- 13
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

 €178,42uH15B3003 Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 mP- 14
(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €35,04hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 15
(TRENTA-CINC EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

 €15,97hH15Z2011 SenyalerP- 16
(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €114,42uH16F1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 17
(CENT CATORZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €15,97hH16F1004 Formació en Seguretat i SalutP- 18
(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €131,10uHBB21851 Placa amb pintura reflectora de 45x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 19

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €155,29uHBBAB113 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, d 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 25 m, fixada
i amb el desmuntatge inclòs

P- 20

(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

 €162,18uHBBAC001 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, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 21

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

 €435,50uHBBAF000 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 ésser vista fins 50
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 22

(QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €5,56uHBC12100 Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçàriaP- 23
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €6,01mHBC1A081 Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 24
(SIS EUROS AMB UN CENTIMS)

 €21,36uHGD1222E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm
de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

P- 25

(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

 €2.457,55uHQU15312 Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 26

(DOS MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

 €3.609,99uHQU1A502 Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 27

(TRES MIL SIS-CENTS NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

 €2.655,52uHQU1H532 Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat
i amb el desmuntatge inclòs

P- 28

(DOS MIL SIS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €1.010,00paHQU21301 Contractació mensual de vigilant de seguretat durant el temps d'execució de l'obra i la constitució
del comitè de seguretat i salut si s'escau.

P- 29

(MIL DEU EUROS)

 €50,73uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 30

(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

 €180,05uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 31
(CENT VUITANTA EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €48,19uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 32
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CENTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €105,51uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 33
(CENT CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

 €79,78uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 34
(SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

 €48,62uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 35

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

 €1,64uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 36
(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €167,64uHQU2QJ02 Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 37
(CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €101,52uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

P- 38

(CENT UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €100,91uHQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

P- 39

(CENT EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

 €28,35uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 40
(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

 €172,85uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 41
(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €15,97hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 42
(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
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Quadre de preus II 



NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

P- 1  €6,51

B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

 €6,51000

Altres conceptes 0,00 €

uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 2  €5,27

B1421110 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

 €5,27000

Altres conceptes 0,00 €

uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport
de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb
visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN
175

P- 3  €7,50

B142AC60 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

 €7,50000

Altres conceptes 0,00 €

uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

P- 4  €0,24

B1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

 €0,24000

Altres conceptes 0,00 €

uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 5  €11,72

B1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136  €11,72000
Altres conceptes 0,00 €

uH145A002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de
precisió, soldadura amb àrgon, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

P- 6  €6,00

B145A002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de
precisió, soldadura amb àrgon i/o menaje nivell 1, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

 €6,00000

Altres conceptes 0,00 €

uH1464420 Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN
347-2

P- 7  €5,68

B1464420 Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN
347-2

 €5,68000

Altres conceptes 0,00 €

uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

P- 8  €20,75
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B1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

 €20,75000

Altres conceptes 0,00 €

uH1483243 Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

P- 9  €6,94

B1483243 Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

 €6,94000

Altres conceptes 0,00 €

uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 10  €12,92

B1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant  €12,92000
Altres conceptes 0,00 €

uH1489790 Jaqueta 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- 11  €15,21

B1489790 Jaqueta 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

 €15,21000

Altres conceptes 0,00 €

uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb
tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

P- 12  €21,94

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €4,68000
B44Z501A Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM,

UPN, treballat al taller i amb una capa d'imprimació antioxidant
 €12,00000

Altres conceptes 5,26 €

uH15A2015 Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambreP- 13  €48,26

B15A0015 Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre  €48,26000
Altres conceptes 0,00 €

uH15B3003 Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 mP- 14  €178,42

B15B0003 Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m  €178,42000
Altres conceptes 0,00 €

hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 15  €35,04

Altres conceptes 35,04 €

hH15Z2011 SenyalerP- 16  €15,97

Altres conceptes 15,97 €

uH16F1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 17  €114,42

Altres conceptes 114,42 €

hH16F1004 Formació en Seguretat i SalutP- 18  €15,97

Altres conceptes 15,97 €

uHBB21851 Placa amb pintura reflectora de 45x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

P- 19  €131,10

BBL1BEP2 Placa d'orientació o situació, de 45x170 cm, amb pintura reflectora, per a 2
usos

 €107,14000
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Altres conceptes 23,96 €

uHBBAB113 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, d 60 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 20  €155,29

BBBAB113 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, de diàmetre 60 cm, per ésser
vista fins 25 m

 €69,61000

BBBAD023 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb
el cantell blanc, costat major 60 cm, per ésser vist fins 25 m

 €69,71000

Altres conceptes 15,97 €

uHBBAC001 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, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 21  €162,18

BBBAC001 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

 €138,22000

Altres conceptes 23,96 €

uHBBAF000 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 ésser vista fins 50 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 22  €435,50

BBBAD000 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

 €178,52000

BBBAF000 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

 €233,02000

Altres conceptes 23,96 €

uHBC12100 Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçàriaP- 23  €5,56

BBC12102 Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, per a 2 usos  €5,32000
Altres conceptes 0,24 €

mHBC1A081 Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs

P- 24  €6,01

BBC1A000 Cinta d'abalisament reflectora  €4,88000
Altres conceptes 1,13 €

uHGD1222E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de
gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i
amb el desmuntatge inclòs

P- 25  €21,36

BGD12220 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de
llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm

 €9,36000

BGYD1000 Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra  €3,47000
Altres conceptes 8,53 €

uHQU15312 Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 26  €2.457,55
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BQU15314 Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos

 €2.441,10000

Altres conceptes 16,45 €

uHQU1A502 Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 27  €3.609,99

BQU1A504 Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, per a 4 usos

 €3.593,54000

Altres conceptes 16,45 €

uHQU1H532 Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta
i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 28  €2.655,52

BQU1H534 Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta
i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, per a 4 usos

 €2.639,07000

Altres conceptes 16,45 €

paHQU21301 Contractació mensual de vigilant de seguretat durant el temps d'execució de
l'obra i la constitució del comitè de seguretat i salut si s'escau.

P- 29  €1.010,00

Sense descomposició 1.010,00 €

uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 30  €50,73

BQU22303 Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, per a 3 usos

 €46,74000

Altres conceptes 3,99 €

uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 31  €180,05

BQU25500 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones  €177,65000
Altres conceptes 2,40 €

uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 32  €48,19

BQU27500 Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones  €42,60000
Altres conceptes 5,59 €

uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 33  €105,51

BQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos  €99,92000
Altres conceptes 5,59 €

uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 34  €79,78

BQU2E002 Forn microones, per a 2 usos  €78,95000
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Altres conceptes 0,83 €

uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb
el desmuntatge inclòs

P- 35  €48,62

BQU2GF00 Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat  €47,02000
Altres conceptes 1,60 €

uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 36  €1,64

BQZ1P000 Penja-robes per a dutxa  €0,84000
Altres conceptes 0,80 €

uHQU2QJ02 Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 37  €167,64

BQU2QJ00 Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàs  €160,25000
Altres conceptes 7,39 €

uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 38  €101,52

BQUA1100 Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

 €101,52000

Altres conceptes 0,00 €

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

P- 39  €100,91

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

 €100,91000

Altres conceptes 0,00 €

uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 40  €28,35

BQUAM000 Reconeixement mèdic  €28,35000
Altres conceptes 0,00 €

uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 41  €172,85

BQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrisme  €172,85000
Altres conceptes 0,00 €

hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 42  €15,97

Altres conceptes 15,97 €
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DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

30,0006,51 195,30

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

20,0005,27 105,40

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)

1,0007,50 7,50

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 4)

20,0000,24 4,80

5 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN
136 (P - 5)

20,00011,72 234,40

6 H145A002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en
treballs de precisió, soldadura amb àrgon, nivell 1, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 6)

20,0006,00 120,00

7 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades
de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN
345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 7)

20,0005,68 113,60

8 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 8)

20,00020,75 415,00

9 H1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE-EN 340 (P - 9)

20,0006,94 138,80

10 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P
- 10)

10,00012,92 129,20

11 H1489790 u Jaqueta 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 - 11)

10,00015,21 152,10

CAPÍTOLTOTAL 01.01 1.616,10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 15)

90,00035,04 3.153,60

2 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P -
14)

2,000178,42 356,84

3 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color
ambre (P - 13)

5,00048,26 241,30

Euro
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4 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 12)

5,00021,94 109,70

5 HBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d 60 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 25 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

2,000155,29 310,58

6 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 ésser vista fins
50 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)

2,000162,18 324,36

7 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 ésser vista fins 50
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)

2,000435,50 871,00

8 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 24)

1.483,4006,01 8.915,23

9 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària (P - 23) 40,0005,56 222,40

10 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de
300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

2,00021,36 42,72

CAPÍTOLTOTAL 01.02 14.547,73

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQU1A502 u Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

1,0003.609,99 3.609,99

2 HQU1H532 u Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)

1,0002.655,52 2.655,52

3 HQU15312 u Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu
amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements
de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 26)

1,0002.457,55 2.457,55

4 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

20,00050,73 1.014,60

5 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 31)

7,000180,05 1.260,35

6 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 32)

3,00048,19 144,57

7 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el 1,000105,51 105,51

Euro
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PRESSUPOST Pàg.: 3Data:

desmuntatge inclòs (P - 33)

8 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 34)

2,00079,78 159,56

9 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)

1,00048,62 48,62

10 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 36)

20,0001,64 32,80

11 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 37)

2,000167,64 335,28

12 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 38)

1,000101,52 101,52

13 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 39)

2,000100,91 201,82

14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 42) 5,00015,97 79,85

CAPÍTOLTOTAL 01.03 12.207,54

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H15Z2011 h Senyaler (P - 16) 160,00015,97 2.555,20

2 HBB21851 u Placa amb pintura reflectora de 45x170 cm, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 19)

10,000131,10 1.311,00

3 HQU21301 pa Contractació mensual de vigilant de seguretat durant el temps
d'execució de l'obra i la constitució del comitè de seguretat i salut
si s'escau. (P - 29)

15,0001.010,00 15.150,00

CAPÍTOLTOTAL 01.04 19.016,20

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut (P - 18) 16,00015,97 255,52

2 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 17)

15,000114,42 1.716,30

3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 41) 20,000172,85 3.457,00

4 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 40) 25,00028,35 708,75

CAPÍTOLTOTAL 01.10 6.137,57

Euro
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import

53.525,14

NIVELL 1: OBRA Import

Euro

Estudi de Seguretat i Salut Proj. Urb. La Granja PP10 El Morell

RESUM DE PRESSUPOST Data: 04/10/14 Pàg.: 1

Capítol 01.01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 1.616,10
Capítol 01.02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVES 14.547,73
Capítol 01.03 EQUIPAMENT 12.207,54
Capítol 01.04 SENYALITZACIÓ 19.016,20
Capítol 01.10 FORMACIÓ 6.137,57
Obra 01 Pressupost  Proj. Urb. La Granja PP10 El Morell 53.525,14

Obra 01 Pressupost Proj. Urb. La Granja PP10 El Morell 53.525,14
53.525,14



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 19:  

CONTROL DE QUALITAT 

 

 

 

 

 

 

 



Projecte d’Urbanització de La Granja del Pla Parcial 10 del Morell 
 
 

Annex 19: Control de Qualitat 

 

Consideracions Generals 

Tal i com estableix la normativa vigent, a continuació es presenta l’annex de Control de 

Qualitat, on s’estableix el pla de control de qualitat per a l’execució de les obres. En aquest 

annex s’assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs 

a realitzar. 

Els controls a realitzar es classifiquen segons la seva tipologia: 

• Control del material 

• Control d’execució 

 

Unitats importants del Control de Qualitat 

Les unitats d’obra recollides al control de qualitat són: 

• Moviment de terres 

• Afermat 

• Paviments 

• Xarxa de Sanejament 

• Xarxa d’abastament 

• Xarxa d’electricitat 

• Mesures correctores d’impacte ambiental 

Un estudi detallat del control de qualitat queda fora de l’àmbit de redacció d’aquest projecte 

acadèmic, però malgrat això s’intenta donar un pressupost global del pla de control de qualitat 

per a tota l’obra considerant totes aquelles partides i unitats d'obra existents, així com els 

assaigs que s'han de dur a terme. 

S’ha utilitzat el programa TCQ per a realitzar el control de qualitat.   

  

Import del Pla de Control de Qualitat 

El pressupost del Pla de Control de Qualitat ascendeix a la quantitat de 37.734,66 € (TRENTA-

SET MIL SET-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS), el que suposa un 

2,57% respecte al pressupost d’execució per contracte (sense IVA) de l’obra. 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (sense IVA)..................................... 1.469.045,74 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE DE LA QUALITAT (sense IVA)........... 37.734,66 € 

PERCENTATGE ..................................................................................................2,57 % 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressupost del Control de Qualitat 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amidaments 



CONTROL DE QUALITAT - EL MORELL  OBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3)

1 J030A10A

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103.2 J03DP10M

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134.3 J03DS10R

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-204.

4 J03DK20H

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-103-501 o NLT-108.5 J03D8208

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-109 o NLT 113.6 J03D6206

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT
105 i UNE 103-104 o NLT 106.

7 J03D4204

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Determinació de l'índex CBR en un laboratori, amb la metodologia del Pròctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103-502.

8 J03D9209

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

CONTROL DE QUALITAT - EL MORELL  OBRA 01
AFERMATCAPÍTOL 12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN
1097-2-99 (P - 8)

1 J030U010

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

Euro
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u Presa, confecció de provetes segons la norma UNE-EN
12697-30 o UNE-EN 12697-32, determinació del contingut de
buits segons la norma UNE-EN 12697-8, de la densitat aparent
segons la norma UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig
indicat en l'annex B de la UNE-EN 13108-20 i determinació del
contingut de buits i de la densitat de referència per la
compactació (P - 70)

2 J9H1455S

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de
cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE 83300, UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE 12390-3

3 J006770A

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 933-1-1998.4 J0304L03

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Determinació del PH i del volum del lixiviat5 J22RH300

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 12593 (P - 48)

6 J055D10D

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

CONTROL DE QUALITAT - EL MORELL  OBRA 01
PAVIMENTSCAPÍTOL 13

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma
UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa (P - 71)

1 J9H1520K

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles
bituminoses en calent (P - 74)

2 J9H1B400

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment, segons la norma UNE-EN
13036-1.

3 J9V1310L

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 68)

4 J9H1210F

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Euro

AMIDAMENTS Data: 04/10/14 Pàg.: 2
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u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de
tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 66)

5 J961430D

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

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 - 64)

6 J961230D

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

CONTROL DE QUALITAT - EL MORELL  OBRA 01
XARXA DE SANEJAMENTCAPÍTOL 14

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Jornada per a inspecció de l'execució de la instal·lació d'evacuació i sanejament, segons exigències del Projecte i del
CTE

1 JDV18402

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

CONTROL DE QUALITAT - EL MORELL  OBRA 01
XARXA D'ABASTAMENTCAPÍTOL 15

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Assaig de ruptura a pressió hidràulica interior d'un tub de material plàstic, segons Plec de Prescripcions Tècniques
Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigua

1 JFA1G301

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Assaig d'estanquitat d'un tub de material plàstic, segons Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades
d'Abastament d'Aigua

2 JFA1H301

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

CONTROL DE QUALITAT - EL MORELL  OBRA 01
XARXA D'ELECTRICITATCAPÍTOL 16

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Jornada per a inspecció de l'execució de la instal·lació elèctrica, segons exigències del Projecte i del REBT1 JGV18101

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

CONTROL DE QUALITAT - EL MORELL  OBRA 01
MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTALCAPÍTOL 17

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro
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u Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions
(PH, conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats,
duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de
cations, carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi
(SAR)), i bor i ferro total, segons normes vigents (P - 1)

1 J011A200

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal
(humitat, duresa, granulometria, densitat aparent, resistència
mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg,
Na, S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE
(P - 80)

2 JR3AC201

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Percentatge de germinació per espècie (P - 82)3 JR468200

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

u Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop
executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la materia seca
(a 105º C) (P - 84)

4 JR473170

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

Euro
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Quadre de preus I 



NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €88,25uJ006770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE 83300,
UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE 12390-3

P- 1

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

 €151,00uJ011A200 Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions
(PH, conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats,
duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de
cations, carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi
(SAR)), i bor i ferro total, segons normes vigents (P - 1)

P- 2

(CENT CINQUANTA-UN EUROS)

 €19,72uJ0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN
933-1-1998.

P- 3

(DINOU EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

 €157,75uJ030A10A Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3)

P- 4

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €80,21uJ030U010 Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN
1097-2-99 (P - 8)

P- 5

(VUITANTA EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

 €46,49uJ03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106.

P- 6

(QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

 €25,39uJ03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-109 o NLT
113.

P- 7

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

 €59,85uJ03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE-103-501 o NLT-108.

P- 8

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €86,33uJ03D9209 Determinació de l'índex CBR en un laboratori, amb la metodologia del Pròctor normal (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502.

P- 9

(VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €24,41uJ03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat sòdic d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103-204.

P- 10

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

 €11,99uJ03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103.P- 11
(ONZE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

 €84,33uJ03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134.P- 12
(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €93,57uJ055D10D Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 12593 (P - 48)

P- 13

(NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

 €36,05uJ22RH300 Determinació del PH i del volum del lixiviatP- 14
(TRENTA-SIS EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €118,12uJ961230D 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 - 64)

P- 15

(CENT DIVUIT EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

Pressupost de Control de Qualitat:
Proj. Urb. La Granja del PP10 El Morell
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €73,83uJ961430D Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de
tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 66)

P- 16

(SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

 €41,86uJ9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 68)

P- 17

(QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

 €158,68uJ9H1455S Presa, confecció de provetes segons la norma UNE-EN
12697-30 o UNE-EN 12697-32, determinació del contingut de
buits segons la norma UNE-EN 12697-8, de la densitat aparent
segons la norma UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig
indicat en l'annex B de la UNE-EN 13108-20 i determinació del
contingut de buits i de la densitat de referència per la
compactació (P - 70)

P- 18

(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

 €67,00uJ9H1520K Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma
UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa (P - 71)

P- 19

(SEIXANTA-SET EUROS)

 €15,83uJ9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles
bituminoses en calent (P - 74)

P- 20

(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

 €18,02uJ9V1310L Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment,
segons la norma UNE-EN 13036-1.

P- 21

(DIVUIT EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €600,00uJDV18402 Jornada per a inspecció de l'execució de la instal·lació d'evacuació i sanejament, segons
exigències del Projecte i del CTE

P- 22

(SIS-CENTS EUROS)

 €300,73uJFA1G301 Assaig de ruptura a pressió hidràulica interior d'un tub de material plàstic, segons Plec de
Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigua

P- 23

(TRES-CENTS EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

 €330,79uJFA1H301 Assaig d'estanquitat d'un tub de material plàstic, segons Plec de Prescripcions Tècniques
Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigua

P- 24

(TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

 €600,00uJGV18101 Jornada per a inspecció de l'execució de la instal·lació elèctrica, segons exigències del Projecte i
del REBT

P- 25

(SIS-CENTS EUROS)

 €315,19uJR3AC201 Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal
(humitat, duresa, granulometria, densitat aparent, resistència
mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg,
Na, S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE
(P - 80)

P- 26

(TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB DINOU CENTIMS)

 €54,12uJR468200 Percentatge de germinació per espècie (P - 82)P- 27
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

 €286,34uJR473170 Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop
executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la materia seca
(a 105º C) (P - 84)

P- 28

(DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

Pressupost de Control de Qualitat:
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 Data: 04/10/14 Pàg.: 2



L´AUTOR DEL PROJECTE

Pressupost de Control de Qualitat:
Proj. Urb. La Granja del PP10 El Morell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 Data: 04/10/14 Pàg.: 3

Daniel Ros Montañá

BARCELONA, OCTUBRE DE 2014



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadre de preus II 



NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

uJ006770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma UNE 83300, UNE 83313, UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2 i UNE 12390-3

P- 1  €88,25

Sense descomposició 88,25 €

uJ011A200 Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions
(PH, conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats,
duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de
cations, carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi
(SAR)), i bor i ferro total, segons normes vigents (P - 1)

P- 2  €151,00

Sense descomposició 151,00 €

uJ0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la
norma UNE-EN 933-1-1998.

P- 3  €19,72

Sense descomposició 19,72 €

uJ030A10A Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3)

P- 4  €157,75

Sense descomposició 157,75 €

uJ030U010 Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN
1097-2-99 (P - 8)

P- 5  €80,21

Sense descomposició 80,21 €

uJ03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106.

P- 6  €46,49

Sense descomposició 46,49 €

uJ03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-109 o NLT 113.

P- 7  €25,39

Sense descomposició 25,39 €

uJ03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor modificat d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE-103-501 o NLT-108.

P- 8  €59,85

Sense descomposició 59,85 €

uJ03D9209 Determinació de l'índex CBR en un laboratori, amb la metodologia del
Pròctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-502.

P- 9  €86,33

Sense descomposició 86,33 €

uJ03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat
sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204.

P- 10  €24,41

Sense descomposició 24,41 €

uJ03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103.P- 11  €11,99

Sense descomposició 11,99 €

uJ03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons
la norma DIN 18134.

P- 12  €84,33

Sense descomposició 84,33 €

uJ055D10D Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 12593 (P - 48)

P- 13  €93,57

Sense descomposició 93,57 €

Pressupost de Control de Qualitat:
Proj. Urb. La Granja del PP10 El Morell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 04/10/14 Pàg.: 1



NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

uJ22RH300 Determinació del PH i del volum del lixiviatP- 14  €36,05

BV1EH300 Determinació del PH i del volum del lixiviat  €36,05000
Altres conceptes 0,00 €

uJ961230D 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 - 64)

P- 15  €118,12

Sense descomposició 118,12 €

uJ961430D Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de
tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 66)

P- 16  €73,83

Sense descomposició 73,83 €

uJ9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 68)

P- 17  €41,86

Sense descomposició 41,86 €

uJ9H1455S Presa, confecció de provetes segons la norma UNE-EN
12697-30 o UNE-EN 12697-32, determinació del contingut de
buits segons la norma UNE-EN 12697-8, de la densitat aparent
segons la norma UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig
indicat en l'annex B de la UNE-EN 13108-20 i determinació del
contingut de buits i de la densitat de referència per la
compactació (P - 70)

P- 18  €158,68

Sense descomposició 158,68 €

uJ9H1520K Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma
UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa (P - 71)

P- 19  €67,00

Sense descomposició 67,00 €

uJ9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles
bituminoses en calent (P - 74)

P- 20  €15,83

Sense descomposició 15,83 €

uJ9V1310L Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del cercle de sorra
d'un paviment, segons la norma UNE-EN 13036-1.

P- 21  €18,02

Sense descomposició 18,02 €

uJDV18402 Jornada per a inspecció de l'execució de la instal·lació d'evacuació i
sanejament, segons exigències del Projecte i del CTE

P- 22  €600,00

BVAD8402 Jornada per a inspecció de l'execució de la instal·lació d'evacuació i
sanejament, segons exigències del Projecte i del CTE

 €600,00000

Altres conceptes 0,00 €

uJFA1G301 Assaig de ruptura a pressió hidràulica interior d'un tub de material plàstic,
segons Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades
d'Abastament d'Aigua

P- 23  €300,73

BV2TG301 Assaig de ruptura a pressió hidràulica interior d'un tub de material plàstic,
segons Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades
d'Abastament d'Aigua

 €300,73000

Altres conceptes 0,00 €

uJFA1H301 Assaig d'estanquitat d'un tub de material plàstic, segons Plec de
Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigua

P- 24  €330,79

BV2TH301 Assaig d'estanquitat d'un tub de material plàstic, segons Plec de
Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigua

 €330,79000

Altres conceptes 0,00 €

Pressupost de Control de Qualitat:
Proj. Urb. La Granja del PP10 El Morell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 04/10/14 Pàg.: 2



NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

uJGV18101 Jornada per a inspecció de l'execució de la instal·lació elèctrica, segons
exigències del Projecte i del REBT

P- 25  €600,00

BVAG8101 Jornada per a inspecció de l'execució de la instal·lació elèctrica, segons
exigències del Projecte i del REBT

 €600,00000

Altres conceptes 0,00 €

uJR3AC201 Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal
(humitat, duresa, granulometria, densitat aparent, resistència
mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg,
Na, S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE
(P - 80)

P- 26  €315,19

Sense descomposició 315,19 €

uJR468200 Percentatge de germinació per espècie (P - 82)P- 27  €54,12

Sense descomposició 54,12 €

uJR473170 Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop
executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la materia seca
(a 105º C) (P - 84)

P- 28  €286,34

Sense descomposició 286,34 €

Pressupost de Control de Qualitat:
Proj. Urb. La Granja del PP10 El Morell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 04/10/14 Pàg.: 3

L´AUTOR DEL PROJECTE

BARCELONA, OCTUBRE DE 2014

Daniel Ros Montañá
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PRESSUPOST Pàg.: 1Data:

OBRA CONTROL DE QUALITAT - EL MORELL  01

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J030A10A u Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3) (P - 4)

15,000157,75 2.366,25

2 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103. (P - 11)

15,00011,99 179,85

3 J03DS10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma DIN 18134. (P - 12)

15,00084,33 1.264,95

4 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204. (P - 10)

15,00024,41 366,15

5 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE-103-501 o NLT-108. (P - 8)

15,00059,85 897,75

6 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103-109 o NLT 113. (P - 7)

15,00025,39 380,85

7 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i
UNE 103-104 o NLT 106. (P - 6)

15,00046,49 697,35

8 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en un laboratori, amb la
metodologia del Pròctor normal (a tres punts) d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-502. (P - 9)

15,00086,33 1.294,95

CAPÍTOLTOTAL 01.11 7.448,10

OBRA CONTROL DE QUALITAT - EL MORELL  01

CAPÍTOL AFERMAT12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J030U010 u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN
1097-2-99 (P - 8) (P - 5)

15,00080,21 1.203,15

2 J9H1455S u Presa, confecció de provetes segons la norma UNE-EN
12697-30 o UNE-EN 12697-32, determinació del contingut de
buits segons la norma UNE-EN 12697-8, de la densitat aparent
segons la norma UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig
indicat en l'annex B de la UNE-EN 13108-20 i determinació del
contingut de buits i de la densitat de referència per la
compactació (P - 70) (P - 18)

15,000158,68 2.380,20

3 J006770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE 83300,
UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE 12390-3
(P - 1)

15,00088,25 1.323,75

4 J0304L03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE-EN 933-1-1998. (P - 3)

15,00019,72 295,80

5 J22RH300 u Determinació del PH i del volum del lixiviat (P - 14) 15,00036,05 540,75

6 J055D10D u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 12593 (P - 48) (P -
13)

15,00093,57 1.403,55

CAPÍTOLTOTAL 01.12 7.147,20

Euro

Pressupost de Control de Qualitat:
Proj. Urb. La Granja del PP10 El Morell

04/10/14



PRESSUPOST Pàg.: 2Data:

OBRA CONTROL DE QUALITAT - EL MORELL  01

CAPÍTOL PAVIMENTS13

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J9H1520K u Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma
UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa (P - 71) (P - 19)

10,00067,00 670,00

2 J9H1B400 u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles
bituminoses en calent (P - 74) (P - 20)

10,00015,83 158,30

3 J9V1310L u Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del
cercle de sorra d'un paviment, segons la norma UNE-EN
13036-1. (P - 21)

10,00018,02 180,20

4 J9H1210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 68) (P - 17)

10,00041,86 418,60

5 J961430D u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de
tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 66) (P - 16)

10,00073,83 738,30

6 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 - 64) (P - 15)

10,000118,12 1.181,20

CAPÍTOLTOTAL 01.13 3.346,60

OBRA CONTROL DE QUALITAT - EL MORELL  01

CAPÍTOL XARXA DE SANEJAMENT14

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 JDV18402 u Jornada per a inspecció de l'execució de la instal·lació
d'evacuació i sanejament, segons exigències del Projecte i del
CTE (P - 22)

1,000600,00 600,00

CAPÍTOLTOTAL 01.14 600,00

OBRA CONTROL DE QUALITAT - EL MORELL  01

CAPÍTOL XARXA D'ABASTAMENT15

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 JFA1G301 u Assaig de ruptura a pressió hidràulica interior d'un tub de material
plàstic, segons Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a
Canonades d'Abastament d'Aigua (P - 23)

10,000300,73 3.007,30

2 JFA1H301 u Assaig d'estanquitat d'un tub de material plàstic, segons Plec de
Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades
d'Abastament d'Aigua (P - 24)

10,000330,79 3.307,90

CAPÍTOLTOTAL 01.15 6.315,20

OBRA CONTROL DE QUALITAT - EL MORELL  01

CAPÍTOL XARXA D'ELECTRICITAT16

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 JGV18101 u Jornada per a inspecció de l'execució de la instal·lació elèctrica,
segons exigències del Projecte i del REBT (P - 25)

1,000600,00 600,00

CAPÍTOLTOTAL 01.16 600,00

OBRA CONTROL DE QUALITAT - EL MORELL  01

Euro

Pressupost de Control de Qualitat:
Proj. Urb. La Granja del PP10 El Morell
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PRESSUPOST Pàg.: 3Data:

CAPÍTOL MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL17

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J011A200 u Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions
(PH, conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats,
duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de
cations, carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi
(SAR)), i bor i ferro total, segons normes vigents (P - 1) (P - 2)

12,000151,00 1.812,00

2 JR3AC201 u Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal
(humitat, duresa, granulometria, densitat aparent, resistència
mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg,
Na, S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE
(P - 80) (P - 26)

12,000315,19 3.782,28

3 JR468200 u Percentatge de germinació per espècie (P - 82) (P - 27) 60,00054,12 3.247,20

4 JR473170 u Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop
executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la materia seca
(a 105º C) (P - 84) (P - 28)

12,000286,34 3.436,08

CAPÍTOLTOTAL 01.17 12.277,56

Euro

Pressupost de Control de Qualitat:
Proj. Urb. La Granja del PP10 El Morell
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.11 Moviment de terres 7.448,10
Capítol 01.12 Afermat 7.147,20
Capítol 01.13 Paviments 3.346,60
Capítol 01.14 Xarxa de sanejament 600,00
Capítol 01.15 Xarxa d'abastament 6.315,20
Capítol 01.16 Xarxa d'electricitat 600,00
Capítol 01.17 Mesures correctores d'impacte ambiental 12.277,56

01 Control de Qualitat - El Morell  Obra 37.734,66

37.734,66

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Control de Qualitat - El Morell 37.734,66
37.734,66

Euro

Pressupost de Control de Qualitat:

Proj. Urb. La Granja del PP10 El Morell

RESUM DE PRESSUPOST Data: 04/10/14 Pàg.: 1
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Projecte d´Urbanització de La Granja  del PP10 El Morell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 04/10/14

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €20,20000h Cap de collaA0112000

 €19,07000h Oficial 1aA0121000

 €19,07000H Oficial 1a paletaA0122000

 €19,70000H Oficial 1a electricistaA012H000

 €19,70000H Oficial 1a lampistaA012J000

 €19,70000H Oficial 1a muntadorA012M000

 €19,07000H Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €19,07000H Oficial 1a jardinerA012P000

 €16,90000H Ajudant electricistaA013H000

 €16,90000H Ajudant lampistaA013J000

 €16,93000H Ajudant muntadorA013M000

 €16,93000H Ajudant jardinerA013P000

 €16,93000h AjudantA013U001

 €15,97000h ManobreA0140000

 €16,53000h Manobre especialistaA0150000

 €16,36000H Peó jardinerA016P000



Projecte d´Urbanització de La Granja  del PP10 El Morell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 04/10/14

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €39,60000h Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgC110U010

 €57,11000h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgC110U025

 €56,03000h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kWC1311120

 €69,21000h Pala carregadora sobre erugues, de 212 kW amb
escarificadora

C13112A0

 €43,18000h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalentC131U000

 €53,74000h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalentC131U001

 €32,72000h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentC131U020

 €37,28000h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalentC131U025

 €46,38000h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalentC131U028

 €56,70000h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060

 €50,34000H Motoanivelladora petitaC1331100

 €56,85000H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €50,74000h Motoanivelladora de 150 hpC133U002

 €57,18000h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040

 €10,86000h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070

 €31,44000h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0

 €32,86000h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1

 €41,16000h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0

 €33,14000H Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €32,68000h Camió cisterna de 6000 lC1502U10

 €38,85000H Camió gruaC1503000

 €33,92000h Camió grua de 5 tC1503U10

 €30,31000H Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00

 €48,98000h Grua autopropulsada de 12 tC150G800

 €6,32000h Furgoneta de 3500 kgC150U004

 €1,60000h Vibrador intern de formigóC1700006

 €1,50000H Formigonera de 165 lC1705600

 €44,98000H Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B00

 €39,62000h Estenedora de granulatC1709G00



Projecte d´Urbanització de La Granja  del PP10 El Morell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 04/10/14

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

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

C170D0A0

 €90,77000h Planta de formigó per a 60 m3/hC17A20Q0

 €35,39000h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

C1B02AU5

 €32,10000h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

C1B0AU20

 €4,04000H Regle vibratoriC2005000

 €3,01000h Bombí per a proves de canonadesC200U101

 €29,50000H Hidrosembradora muntada sobre camióCR713300

 €14,55000h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A

 €3,16000h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléCZ1UU005



Projecte d´Urbanització de La Granja  del PP10 El Morell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 04/10/14

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,91000m3 AiguaB0111000

 €13,66000T Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €15,36000T Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020

 €15,03000T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmB0312500

 €12,49000T Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €16,91000m3 Barreja de granulat per a sòl-ciment SC40B0391110

 €0,37000m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra

B03DU005

 €103,69000t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512301

 €92,41000t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N segons
UNE-EN 197-1, a granel

B0512302

 €83,80000T Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €71,25000t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1B051U012

 €0,09000KG Calç aèria CL 90B0532310

 €59,78000m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

B060U110

 €62,84000m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

B060U310

 €65,34000m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

B060U320

 €51,45000M3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B0641070

 €50,68000M3 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

B0641080

 €49,39000M3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B0641090

 €59,96000m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B064300C

 €58,44000m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B064500C

 €22,29000T Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granelB0704200
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 €75,11000m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718U00

 €74,34000m3 Morter M-80B071UC01

 €1,05000kg Clau acerB0A3UC10

 €0,39000m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €1,24000m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

B0D7UC02

 €1,59000m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usosB0D8U001

 €0,87000U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de
24x16 cm, per a 150 usos.

B0DF7G0A

 €1,80000l DesencofrantB0DZA000

 €1,20000u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005

 €0,19000U Maó calat, de 24x16x20 cm, per a revestir.B0F1D2A1

 €1,28000kg Pintura termoplàstica, per a marques vialsB8ZBU200

 €0,64000kg Microesferes de vidreB8ZBUU01

 €5,43000M Peça recta de formigó per a vorades, dimensions 17x25 cm.B965A6D0

 €4,34000m Rigola prefabricada de formigó, de 30 cm d'amplada i 8 cm
de gruix

B975U002

 €48,21000m Pedra granítica per a guals, de 57x40 cm, amb cares vistes
flamejades.

B981U004

 €79,06000m Pedra granítica per a guals, de 117x40 cm, amb cares vistes
flamejades.

B981U006

 €56,17000u Pedra granítica per a extrem de guals, de 57x40 cm, amb
cares vistes flamejades

B981U024

 €89,87000u Pedra granítica per a extrem de guals, de 117x40 cm, amb
cares vistes flamejades.

B981U026

 €3,47000M Peces prefabricades de formigó, per a escossells, de
100x5/10x20 cm, amb un cantell rom.

B9912A30

 €4,52000m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cmB9E1U002

 €42,86000T Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa
D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració

B9H12110

 €41,94000T Mescla bituminosa contínua en calent de composició
semidensa S-20 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració

B9H18110

 €51,67000t Mescla bituminosa contínua en calent de composició
semidensa S-25 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració

B9H19110

 €37,75000u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

BBM1U010
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 €46,70000u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions generals
i carrils, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport

BBM1U032

 €37,13000u Placa d'acer galvanitzat de 40x60 cm, d'indicacions
generals, carrils i serveis, amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

BBM1U040

 €54,12000u Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

BBM1U101

 €173,74000m Banda sonora prefabricada de cautxú de 100x50x5 cm,
inclòs material de fixació al paviment

BBMAU014

 €8,00000m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit

BBMZU105

 €60,76000u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de
càrrega de ruptura

BD5ZUC01

 €66,89000u Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100
cm d'alçària, amb forats per a tubs

BDD1U004

 €30,67000u Anell prefabricat de 100 cm de diàmetre i 50 cm d'alçària,
per a pou de registre

BDD1U014

 €68,97000u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a
70 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

BDD1U024

 €102,66000u Bastiment i tapa de 70 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a
càrrega de ruptura de 40 t.

BDDZU002

 €5,41000u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

BDDZU010

 €481,20000u Pericó de registre amb tapes, tipus HF II, prefabricada de
formigó armat per a instal.lacions de telefonia

BDK2U030

 €12,13000U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de
500x500 mm i de 25 kg de pes

BDKZ3150

 €12,12000U Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, 24x16 cm i classe B125 segons
norma UNE-EN 124.

BDKZH8B0

 €33,92000u Marc de 70x70x4,5 cm amb tapa, de fosa dúctil , per a una
càrrega de ruptura de 12 t, totalment col·locat

BDKZU003

 €2,60000m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, DN 63 mm, PN
10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFB1U206

 €16,48000m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, DN 160 mm,
PN 10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFB1U216

 €4,13000m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 90 mm, PN
10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFB1U609

 €5,84000m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 110 mm,
PN 10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFB1U611

 €19,07000m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 200 mm,
PN 10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFB1U620
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 €0,74000m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 11, segons
UNE-EN 1555-2

BFB36400

 €9,95000u Accessori per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de 32
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10 bar de
pressió nominal, per a soldar

BFWB3642

 €0,09000u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat mitjana, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat

BFYB3642

 €180,75000u Armari prefabricat de formigó per CGP, normalitzat segons
criteris i detalls de companyia subministradora i de
bassament d'armari, inclòs dau de formigó H-150 fixació
armari que anirà soterrat 50 cm. 

BG110010

 €1,88000m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 63mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte
de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

BG22TK10

 €4,96000m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de secció 4x10mm2

BG311B00

 €6,62000m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de secció 1x95 mm2

BG311C00

 €1,99000m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

BG31450U

 €4,63000m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x16 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

BG31470U

 €1,16000m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2BG38U035

 €17,56000U Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure,
de 2000 mm de llargària, de 17,3 mm de diàmetre, de 300
µm

BGD14320

 €13.764,00000u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït
d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE 21428, dielèctric oli
d'acord amb UNE 21320, de 400 kVA de potència, tensió
assignada 36 kV, tensió primari 25 kV, tensió de sortida de
400 V entre fases en buit o de 230/400 V entre fases en buit,
freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al
primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 10%, protecció pròpia del
transformador amb termòmetre, per instal·lació interior o
exterior, cisterna d'aletes, refrigeració natural (ONAN),
conmutador de regulació maniobrable sense tensió,
passatapes MT de porcellana, passabarres BT de
porcellana, 2 terminals de terra, dispositiu de buidat i presa
de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de característiques
i placa de seguretat e instruccions de servei

BGG11A90
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 €0,29000u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure
nus

BGW38000

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

BGYD1000

 €1.230,13000u Estructura rectangular d'enllumenat amb perfils de suport
d'alumini extruït, amb focus orientables per nus cardànic de
+/-45° d'angle de gir en els dos eixos, de 8 espais distribuits
en una filera ocupats per 6 focus i 2 transformadors,
alimentació a 230 V, amb làmpades halògenes de
designació QR 111 de 100 W de potència i 12 V, amb grau
de protecció IP 20, per a muntar superficialment

BH3E186A

 €2.173,25000U Armari de protecció i control d'enllumenat públic, amb 5
sortides, doble nivell i programació per rellotge astronòmic.

BHGAU010

 €82,38000U Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris
de protecció i control d'enllumenat públic

BHGWU001

 €246,64000U Bàcul amb braç de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 10 m i
2,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta

BHM32NCA

 €333,75000U Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de
plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 100
W, de preu alt, tancada.

BHN32270

 €11,70000u Làmpada halògena de designació QR 111, de 111 mm de
diàmetre, amb casquet G53, de 100 W de potència màxima i
12 V de tensió d'alimentació, amb una temperatura de color
de 3000 K i un grau de rendiment del color de Ra=100

BHUA3A00

 €34,29000U Part proporcional d'accessoris per a bàculsBHWM3000

 €146,90000U Ventosa per a embridar de 50 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt

BJM35BE0

 €152,99000U Boca de reg de 40 mm de fosa, revestida d'epoxi, amb
sortida de rosca tipus Reus

BJS1U050

 €8,53000u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura 4 a 9 m, amb cos
de plàstic, amb connexió de diàmetre 1/2´´ ´´, sense vàlvula
antidrenatge

BJS21010

 €4,90000u Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada
d'1/2´´

BJSW1110

 €380,00000u Armari regulador normalitzat de designació A-6 per a un
cabal de 6 m3/h, entrada de polietilè de 20 mm de diàmetre,
de coure de 18x20 mm o d'acer d'1´´ de diàmetre, sortida
amb tub de coure de 20x22 mm, pressió d'entrada mitjana
B, pressió de sortida 22 mbar, pressió de seguretat per
màxima 70 mbar, pressió de seguretat per mínima de 12.5 a
15 mbar

BK126127

 €5,37000KG Bioactivador microbiàBR34J000

 €7,17000KG Estabilitzant sintètic de base acrílicaBR361100

 €0,76000KG Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GRBR3B6000
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 €0,43000KG Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

BR3PAN00

 €4,20000m2 Gespa tipus ornamental, 60% Festuca Rubra i 40% Ray
Grass.

BR4UJJ00

 €35,15000m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 315 mm,
PN 10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFB1U631P- 5
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 €66,52213M3 Formigó de 225 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

D060Q021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,18300/R 16,530001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 18,18300 18,18300
Maquinària:

0,90000/R 1,500000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 0,90000 0,90000
Materials:

0,163800,910000,180B0111000 =xAiguam3

8,8790013,660000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsT

19,3595012,490001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

T

18,8550083,800000,225B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

T

Subtotal... 47,25730 47,25730
Altres:

% 0,1818318,183001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,18183 0,18183

COST DIRECTE 66,52213

66,52213COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €73,11850M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

D0701821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,53000/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16,53000 16,53000
Maquinària:

1,05000/R 1,500000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 1,05000 1,05000
Materials:

0,182000,910000,200B0111000 =xAiguam3

23,3472015,360001,520B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a mortersT

31,8440083,800000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

T

Subtotal... 55,37320 55,37320
Altres:

% 0,1653016,530001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
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Subtotal... 0,16530 0,16530

COST DIRECTE 73,11850

73,11850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €95,06037M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,35650/R 16,530001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 17,35650 17,35650
Maquinària:

1,08750/R 1,500000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 1,08750 1,08750
Materials:

0,182000,910000,200B0111000 =xAiguam3

23,5008015,360001,530B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a mortersT

16,7600083,800000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

T

36,000000,09000400,000B0532310 =xCalç aèria CL 90KG

Subtotal... 76,44280 76,44280
Altres:

% 0,1735717,357001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,17357 0,17357

COST DIRECTE 95,06037

95,06037COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,44467m3 Conglomerat de sòl-ciment SC40 sense additius, amb
ciment CEM II/B-L 32,5 N, elaborat a l'obra en planta de 60
m3/h

D938121K Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,13250/R 16,530000,250A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,13250 4,13250
Maquinària:

1,40075/R 56,030000,025C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kWh

1,54309/R 90,770000,017C17A20Q0 =xPlanta de formigó per a 60 m3/hh

Subtotal... 2,94384 2,94384
Materials:

0,100100,910000,110B0111000 =xAiguam3
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16,9100016,910001,000B0391110 =xBarreja de granulat per a sòl-ciment SC40m3

8,3169092,410000,090B0512302 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N segons
UNE-EN 197-1, a granel

t

Subtotal... 25,32700 25,32700

0,041331,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,44467

32,44467COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €163,28U Aparcament per a bicicletes tipus 'Bicipoda' de la casa DAE,
fabricat amb una xapa d'acer galvanitzat en calent per
immersió, de 5 mm d'espessor el cos i de 8 mm la base. Té
una altura de 850 mm. Els quatre perns d'anclatge són
d'acer zincat DIN 602 M-8 de 100 mm de llarg. Inclou
instal·lació. Veure plànols detall.

AP0001 Rend.: 1,000P- 1

 €493,00U Subministrament i col.locació d'arqueta per a xarxa de
telecomunicacions tipus D amb tapa de fosa dúctil; inclòs
excavació, replè, càrrega i transport a l'abocador de
materials sobrants i formigonat. Veure dimensions en els
plànols de detall.

AR0000001 Rend.: 1,000P- 2

 €620,88U Subministre i col·locació de banc tipus 'Montseny', de 1,50 m
de longitud, de la casa DAE, tot inclòs. Veure plànols detall.

BA00001 Rend.: 1,000P- 3

 €443,04U Subministre i col·locació de cadira individual tipus
'Montseny', de la casa DAE, o similar equivalent, tot inclós.
Veure plànols detall.

CA00008 Rend.: 1,000P- 4

 €14.012,02u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït
d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE 21428, dielèctric oli
d'acord amb UNE 21320, de 400 kVA de potència, tensió
assignada 36 kV, tensió primari 25 kV, tensió de sortida de
400 V entre fases en buit o de 230/400 V entre fases en buit,
freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al
primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 10%, protecció pròpia del
transformador amb termòmetre, per instal·lació interior o
exterior, cisterna d'aletes, refrigeració natural (ONAN),
commutador de regulació maniobrable sense tensió,
passatapes MT de porcellana, passabarres BT de
porcellana, 2 terminals de terra, dispositiu de buidat i presa
de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de característiques
i placa de seguretat e instruccions de servei, col·locat

EGG11A90 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

78,80000/R 19,700004,000A012H000 =xOficial 1a electricistaH

67,60000/R 16,900004,000A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 146,40000 146,40000
Maquinària:

97,96000/R 48,980002,000C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 97,96000 97,96000
Materials:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
13.764,0000013.764,000001,000BGG11A90 =xTransformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït

d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE 21428, dielèctric oli
d'acord amb UNE 21320, de 400 kVA de potència, tensió
assignada 36 kV, tensió primari 25 kV, tensió de sortida de
400 V entre fases en buit o de 230/400 V entre fases en buit,
freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al
primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 10%, protecció pròpia del
transformador amb termòmetre, per instal·lació interior o
exterior, cisterna d'aletes, refrigeració natural (ONAN),
conmutador de regulació maniobrable sense tensió,
passatapes MT de porcellana, passabarres BT de
porcellana, 2 terminals de terra, dispositiu de buidat i presa
de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de característiques
i placa de seguretat e instruccions de servei

u

Subtotal... 13.764,00000 13.764,00000

3,660002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14.012,02000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

14.012,02000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.330,05u Estructura rectangular d'enllumenat amb perfils de suport
d'alumini extruit, amb focus orientables per nus cardànic de
+/-45° d'angle de gir en els dos eixos, de 8 espais distribuits
en una filera ocupats per 6 focus i 2 transformadors,
alimentació a 230 V, amb làmpades halògenes de
designació QR 111 de 100 W de potència i 12 V, amb grau
de protecció IP 20, muntat superficialment

EH3E186A Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,76000/R 19,700000,800A012H000 =xOficial 1a electricistaH

13,52000/R 16,900000,800A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 29,28000 29,28000
Materials:

1.230,130001.230,130001,000BH3E186A =xEstructura rectangular d'enllumenat amb perfils de suport
d'alumini extruït, amb focus orientables per nus cardànic de
+/-45° d'angle de gir en els dos eixos, de 8 espais distribuits
en una filera ocupats per 6 focus i 2 transformadors,
alimentació a 230 V, amb làmpades halògenes de
designació QR 111 de 100 W de potència i 12 V, amb grau
de protecció IP 20, per a muntar superficialment

u

70,2000011,700006,000BHUA3A00 =xLàmpada halògena de designació QR 111, de 111 mm de
diàmetre, amb casquet G53, de 100 W de potència màxima i
12 V de tensió d'alimentació, amb una temperatura de color
de 3000 K i un grau de rendiment del color de Ra=100

u

Subtotal... 1.300,33000 1.300,33000

0,439201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.330,04920

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1.330,04920COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €165,36U Escossell quadrat per a arbres tipus 'C-48' de la casa
Fabregas, format per dues peces en fundició de ferro
laminar (gris GG-20) unides entre si mitjançant tornillos i
amb forats per a reg concèntrics. Completament pintada
amb pintura anti-oxidant i una capa d'oxiró negre forja.
Amidaments: 90x90x20 mm, i diàmetre interior de 450 mm.
Inclou la
col·locació. Veure plànols detall.

ES00010 Rend.: 1,000P- 7

 €527,28U Subministre, col·locació i prova de font d'aigua potable tipus
'Vêndome' de Fabregas, de dimensions 100x89x73, amb
reixa de fosa, segons detall als plànols, connectada a la
xarxa de distribució d'aigua potable mitjançant tub de
polietilé de 63 mm de diàmetre, i connectada per a
l'evacuació de les aigües a la xarxa de sanejament d'aigües
pluvials mitjançant tub de polietilé corrugat de 271 mm de
diàmetre interior; inclosa l'excavació de les rases, llit de
terres per als tubs de connexió, peçes especials de
connexió, i totes les feines adients. Veure plànols detall.

F000001 Rend.: 1,000P- 8

 €64,83M3 Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (per la
zona del carril bici).

F9365B11 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,86050/R 19,070000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

7,18650/R 15,970000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,04700 10,04700
Maquinària:

0,60600/R 4,040000,150C2005000 =xRegle vibratoriH

Subtotal... 0,60600 0,60600
Materials:

54,0225051,450001,050B0641070 =xFormigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

M3

Subtotal... 54,02250 54,02250
Altres:

% 0,1507110,047331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,15071 0,15071

COST DIRECTE 64,82621

0,00%GASTOS INDIRECTOS

64,82621COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €16,15M Subministrament i col.locació de vorada prefabricada de
formigó, de dimensions 17x25 cm, col.locada sobre
explanada compactada, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera 165 l.

F965A6D1 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,81400/R 19,070000,200A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

6,38800/R 15,970000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,20200 10,20200
Materials:

5,701505,430001,050B965A6D0 =xPeça recta de formigó per a vorades, dimensions 17x25 cm.M

0,0950695,060370,001D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 5,79656 5,79656
Altres:

% 0,1530310,202001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,15303 0,15303

COST DIRECTE 16,15159

0,00%GASTOS INDIRECTOS

16,15159COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,71U Formació de l'escossell de 90x90 cm de secció interior, amb
4 peces prefabricades de formigó, de dimensions
100x5/10x20 cm, rejuntades amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra en formigonera de 165 l i col.locat sobre
base de formigó HM-20/P/10/I (Només per la zona de
voreres, als parcs no es posen escocells).

F9917515 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,96290/R 19,070000,470A0122000 =xOficial 1a paletaH

7,50590/R 15,970000,470A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,46880 16,46880
Materials:

5,9682051,450000,116B0641070 =xFormigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

M3

13,880003,470004,000B9912A30 =xPeces prefabricades de formigó, per a escossells, de
100x5/10x20 cm, amb un cantell rom.

M

0,1462473,118500,002D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

M3

Subtotal... 19,99444 19,99444
Altres:

% 0,2470316,468671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
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Subtotal... 0,24703 0,24703

COST DIRECTE 36,71027

0,00%GASTOS INDIRECTOS

36,71027COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,35T Aglomerant asfàltic per capa rodadura tipus D-12 amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració. Inclou regs,
estesa i compactació al 98 % de l'assaig marshall.

F9H12114 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,36233/R 19,070000,019A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

1,37342/R 15,970000,086A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,73575 1,73575
Maquinària:

0,68220/R 56,850000,012C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tH

0,44980/R 44,980000,010C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosaH

0,60108/R 50,090000,012C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

H

Subtotal... 1,73308 1,73308
Materials:

42,8600042,860001,000B9H12110 =xMescla bituminosa contínua en calent de composició densa
D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració

T

Subtotal... 42,86000 42,86000
Altres:

% 0,026041,736001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,02604 0,02604

COST DIRECTE 46,35487

0,00%GASTOS INDIRECTOS

46,35487COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,43T Aglomerant asfàltic per capa intermitja tipus S-20 amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració. Inclou regs,
estesa i compactació al 98 % de l'assaig marshall.

F9H18114 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,36233/R 19,070000,019A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

1,37342/R 15,970000,086A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,73575 1,73575
Maquinària:

0,68220/R 56,850000,012C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tH

0,44980/R 44,980000,010C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosaH
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0,60108/R 50,090000,012C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
H

Subtotal... 1,73308 1,73308
Materials:

41,9400041,940001,000B9H18110 =xMescla bituminosa contínua en calent de composició
semidensa S-20 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració

T

Subtotal... 41,94000 41,94000
Altres:

% 0,026041,736001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,02604 0,02604

COST DIRECTE 45,43487

0,00%GASTOS INDIRECTOS

45,43487COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,43U Pericó de 24x16 cm de tapa, amb parets de 10 cm de maó
calat i solera de formigó HM-20/P/20/I. Tot inclòs excepte la
tapa.

FDK256F3 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,88400/R 19,070001,200A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

19,16400/R 15,970001,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 42,04800 42,04800
Materials:

0,1953915,030000,013B0312500 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmT

10,5921250,680000,209B0641080 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

M3

0,876090,870001,007B0DF7G0A =xMotlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de
24x16 cm, per a 150 usos.

U

2,090760,1900011,004B0F1D2A1 =xMaó calat, de 24x16x20 cm, per a revestir.U

Subtotal... 13,75436 13,75436
Altres:

% 0,6307242,048001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,63072 0,63072

COST DIRECTE 56,43308

0,00%GASTOS INDIRECTOS

56,43308COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €87,78U Arqueta de 50x50 cm, amb solera de formigó HM-20/P/20/I i
estructura de maó de 15 cm de gruix, sobre llit de sorra. Tot
inclòs (segons plànols de detall).

FDK2A6F3 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

26,69800/R 19,070001,400A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

22,35800/R 15,970001,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 49,05600 49,05600
Materials:

0,4208415,030000,028B0312500 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmT

32,8913250,680000,649B0641080 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

M3

Subtotal... 33,31216 33,31216
Altres:

1,258751,250001,007B0F000009 =xMotlle metàl.lic per encofrar pericó de tapa 50x50 cm.U

3,419430,1900017,997B0F10001 =xMaó calat per revestirU

% 0,7358449,056001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 5,41402 5,41402

COST DIRECTE 87,78218

0,00%GASTOS INDIRECTOS

87,78218COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,47U Marc i tapa per arqueta de serveis, de fosa grisa de
50x50x40 cm i de 25 kg de pes, totalment col.locat.

FDKZ3154 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,67450/R 19,070000,350A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

5,58950/R 15,970000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,26400 12,26400
Materials:

0,8916022,290000,040B0704200 =xMorter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granelT

12,1300012,130001,000BDKZ3150 =xBastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de
500x500 mm i de 25 kg de pes

U

Subtotal... 13,02160 13,02160
Altres:

% 0,1839612,264001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,18396 0,18396

COST DIRECTE 25,46956

0,00%GASTOS INDIRECTOS

25,46956COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,24U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de
serveis de 24 x16 cm.

FDKZH8B4 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

6,67450/R 19,070000,350A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

5,58950/R 15,970000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,26400 12,26400
Materials:

0,6687022,290000,030B0704200 =xMorter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granelT

12,1200012,120001,000BDKZH8B0 =xBastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó
de serveis, recolzada, 24x16 cm i classe B125 segons
norma UNE-EN 124.

U

Subtotal... 12,78870 12,78870
Altres:

% 0,1839612,264001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,18396 0,18396

COST DIRECTE 25,23666

0,00%GASTOS INDIRECTOS

25,23666COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,99m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 11, segons norma
UNE-EN 1555-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat al fons de la rasa

FFB36425 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,67450/R 19,700000,085A012M000 =xOficial 1a muntadorH

1,43905/R 16,930000,085A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 3,11355 3,11355
Materials:

0,754800,740001,020BFB36400 =xTub de polietilè per a gas de designació PE 80, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 11, segons UNE-EN
1555-2

m

2,985009,950000,300BFWB3642 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de 32
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10 bar de
pressió nominal, per a soldar

u

0,090000,090001,000BFYB3642 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat mitjana, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat

u

Subtotal... 3,82980 3,82980

0,046701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,99005

0,00%GASTOS INDIRECTOS

6,99005COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €30,91U Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de
coure, de 2000 mm de llargària i de 17,3 mm de diàmetre,
clavada a terra. Inclòs transport i muntatge.

FGD1432E Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,24020/R 19,700000,266A012H000 =xOficial 1a electricistaH

4,49540/R 16,900000,266A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 9,73560 9,73560
Materials:

17,5600017,560001,000BGD14320 =xPiqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de
2000 mm de llargària, de 17,3 mm de diàmetre, de 300 µm

U

3,470003,470001,000BGYD1000 =xPart proporcional d'elements especials per a piquetes de
connexió a terra

U

Subtotal... 21,03000 21,03000
Altres:

% 0,146039,735331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,14603 0,14603

COST DIRECTE 30,91163

0,00%GASTOS INDIRECTOS

30,91163COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.432,30U Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer
inoxidable, amb 5 sortides, doble nivell i programació per
rellotge astronòmic, totalment instal.lat, connectat i provat,
s'inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit material
auxiliar necessari de connexió i muntatge.

FHGAU010 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

78,80000/R 19,700004,000A012H000 =xOficial 1a electricistaH

67,60000/R 16,900004,000A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 146,40000 146,40000
Materials:

2.173,250002.173,250001,000BHGAU010 =xArmari de protecció i control d'enllumenat públic, amb 5
sortides, doble nivell i programació per rellotge astronòmic.

U

82,3800082,380001,000BHGWU001 =xPetit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris
de protecció i control d'enllumenat públic

U

26,6088566,522130,400D060Q021 =xFormigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 2.282,23885 2.282,23885
Altres:

% 3,66000146,400002,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 3,66000 3,66000
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COST DIRECTE 2.432,29885

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2.432,29885COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €434,95U Bàcul amb braç de planxa d'acer galvanitzat, de 11 m
d'alçària i 2,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i
porta, col.locat sobre dau de formigó. Tot inclòs.

FHM32NCA Rend.: 0,493P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,17850/R 19,700000,530A012H000 =xOficial 1a electricistaH

18,16836/R 16,900000,530A013H000 =xAjudant electricistaH

8,09838/R 15,970000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 47,44524 47,44524
Maquinària:

41,76572/R 38,850000,530C1503000 =xCamió gruaH

32,58479/R 30,310000,530C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximH

Subtotal... 74,35051 74,35051
Materials:

31,5108249,390000,638B0641090 =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

M3

246,64000246,640001,000BHM32NCA =xBàcul amb braç de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 10 m i
2,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta

U

34,2900034,290001,000BHWM3000 =xPart proporcional d'accessoris per a bàculsU

Subtotal... 312,44082 312,44082
Altres:

% 0,7116847,445331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,71168 0,71168

COST DIRECTE 434,94825

0,00%GASTOS INDIRECTOS

434,94825COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €346,75U Lluminària de la casa CARANDINI ref. MOONLIGHT
ML-250/TS, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de
100 W, tancada i acoblada al suport. Instal.lació tot inclòs.
Veure plànol de detalls.

FHN32271 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,89500/R 19,700000,350A012H000 =xOficial 1a electricistaH

5,91500/R 16,900000,350A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 12,81000 12,81000
Materials:
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333,75000333,750001,000BHN32270 =xLlumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de

plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 100
W, de preu alt, tancada.

U

Subtotal... 333,75000 333,75000
Altres:

% 0,1921512,810001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,19215 0,19215

COST DIRECTE 346,75215

0,00%GASTOS INDIRECTOS

346,75215COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €166,98U Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar
de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada (pericó no inclòs).

FJM35BE4 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,63800/R 19,700000,540A012M000 =xOficial 1a muntadorH

9,14220/R 16,930000,540A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 19,78020 19,78020
Materials:

146,90000146,900001,000BJM35BE0 =xVentosa per a embridar de 50 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt

U

Subtotal... 146,90000 146,90000
Altres:

% 0,2967019,780001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,29670 0,29670

COST DIRECTE 166,97690

0,00%GASTOS INDIRECTOS

166,97690COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €164,13U Boca de reg soterrada de 40mm de fosa revestida d'epoxi,
amb sortida de rosca tipus Reus, muntada en pericó de
registre i connectada a la xarxa d'abastament. Tot inclòs
exepte el pericó de registre.

FJS1U050 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,91000/R 19,700000,300A012J000 =xOficial 1a lampistaH

5,07000/R 16,900000,300A013J000 =xAjudant lampistaH

Subtotal... 10,98000 10,98000
Materials:

152,99000152,990001,000BJS1U050 =xBoca de reg de 40 mm de fosa, revestida d'epoxi, amb
sortida de rosca tipus Reus

U
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Subtotal... 152,99000 152,99000
Altres:

% 0,1647010,980001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,16470 0,16470

COST DIRECTE 164,13470

0,00%GASTOS INDIRECTOS

164,13470COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,67u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura 2 m, amb cos de
plàstic, amb connexió de diàmetre 1/2´´ ´´, sense vàlvula
antidrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i
regulat

FJS20111 Rend.: 1,000P- 25

 €32,02u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura 4 a 9 m, amb cos
de plàstic, amb connexió de diàmetre 1/2´´ ´´, sense vàlvula
antidrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i
regulat

FJS21011 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,85000/R 19,700000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorH

8,46500/R 16,930000,500A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 18,31500 18,31500
Materials:

8,530008,530001,000BJS21010 =xAspersor de turbina, amb radi de cobertura 4 a 9 m, amb cos
de plàstic, amb connexió de diàmetre 1/2´´ ´´, sense vàlvula
antidrenatge

u

4,900004,900001,000BJSW1110 =xConnexió per a difusor o aspersor amb unió articulada
d'1/2´´

u

Subtotal... 13,43000 13,43000

0,274731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,01972

0,00%GASTOS INDIRECTOS

32,01972COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €454,36u Armari regulador normalitzat de designació A-6 per a un
cabal de 6 m3/h, entrada de polietilè de 20 mm de diàmetre,
de coure de 18x20 mm o d'acer d'1´´ de diàmetre, sortida
amb tub de coure de 20x22 mm, pressió d'entrada mitjana
B, pressió de sortida 22 mbar, pressió de seguretat per
màxima 70 mbar, pressió de seguretat per mínima 12,5 a 15
mbar i muntat superficialment

FK126127 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

39,40000/R 19,700002,000A012M000 =xOficial 1a muntadorH

33,86000/R 16,930002,000A013M000 =xAjudant muntadorH
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Subtotal... 73,26000 73,26000
Materials:

380,00000380,000001,000BK126127 =xArmari regulador normalitzat de designació A-6 per a un
cabal de 6 m3/h, entrada de polietilè de 20 mm de diàmetre,
de coure de 18x20 mm o d'acer d'1´´ de diàmetre, sortida
amb tub de coure de 20x22 mm, pressió d'entrada mitjana B,
pressió de sortida 22 mbar, pressió de seguretat per màxima
70 mbar, pressió de seguretat per mínima de 12.5 a 15 mbar

u

Subtotal... 380,00000 380,00000

1,098901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 454,35890

0,00%GASTOS INDIRECTOS

454,35890COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €467,61U Subministrament, instal.lació i muntatge de vàlvula de
comporta/desguàs manual amb brides, de diàmetre nomimal
200 mm, de 10 bar de PN, de foneria dúctil i muntada en
pericó (no inclòs) de canalització soterrada.

FNS00002 Rend.: 1,000P- 28

 €19,31m Subministrament de bardisser (Buxus Sempervirens), de 1.2
a 1.5 m d'alçària, en contenidor.

FR000001 Rend.: 1,000P- 29

 €147,68U Subministrament lledoner (celtis australis) de perímetre 20 a
25 cm, en contenidor.

FR000002 Rend.: 1,000P- 30

 €21,61U Plantació d'arbre de fulla caduca de 16 a 25 cm de
circumferència amb pa de terra amb malla metàl.lica, amb
camió grua, en un pendent inferior al 25 %.

FR632P31 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,90700/R 19,070000,100A012P000 =xOficial 1a jardinerH

9,81600/R 16,360000,600A016P000 =xPeó jardinerH

Subtotal... 11,72300 11,72300
Maquinària:

9,71250/R 38,850000,250C1503000 =xCamió gruaH

Subtotal... 9,71250 9,71250
Altres:

% 0,1758511,723331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,17585 0,17585

COST DIRECTE 21,61135

0,00%GASTOS INDIRECTOS

21,61135COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €16,73U Plantació d'arbre de fulla persistent en contenidor, amb
camió grua, en un pendent inferior al 25 %.

FR643131 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,28840/R 19,070000,120A012P000 =xOficial 1a jardinerH

6,54400/R 16,360000,400A016P000 =xPeó jardinerH

Subtotal... 8,83240 8,83240
Maquinària:

7,77000/R 38,850000,200C1503000 =xCamió gruaH

Subtotal... 7,77000 7,77000
Altres:

% 0,132498,832671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,13249 0,13249

COST DIRECTE 16,73489

0,00%GASTOS INDIRECTOS

16,73489COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,27U Plantació de planta, en contenidor, amb mitjans manuals.FR6B1111 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,52560/R 19,070000,080A012P000 =xOficial 1a jardinerH

1,69300/R 16,930000,100A013P000 =xAjudant jardinerH

Subtotal... 3,21860 3,21860
Altres:

% 0,048283,218671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,04828 0,04828

COST DIRECTE 3,26688

0,00%GASTOS INDIRECTOS

3,26688COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,78M2 Sembra de gespa tipus Ornamental, 60% Festuca Rubra i
40% Ray Grass. Tot inclòs.

FR721100 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,07628/R 19,070000,004A012P000 =xOficial 1a jardinerH

Subtotal... 0,07628 0,07628
Maquinària:

0,15540/R 38,850000,004C1503000 =xCamió gruaH

0,11800/R 29,500000,004CR713300 =xHidrosembradora muntada sobre camióH

Subtotal... 0,27340 0,27340
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Materials:

0,107405,370000,020BR34J000 =xBioactivador microbiàKG

0,078877,170000,011BR361100 =xEstabilitzant sintètic de base acrílicaKG

0,038000,760000,050BR3B6000 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GRKG

0,008600,430000,020BR3PAN00 =xEncoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

KG

4,200004,200001,000BR4UJJ00 =xGespa tipus ornamental, 60% Festuca Rubra i 40% Ray
Grass.

m2

Subtotal... 4,43287 4,43287
Altres:

% 0,001140,076001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00114 0,00114

COST DIRECTE 4,78369

0,00%GASTOS INDIRECTOS

4,78369COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,20U Subministrament d'especies tipus Dianthus Caryophillus
(clavell), Petunia Hybr.(petúnia) i Hyacinthus orientalis
(jacint); presentades en contenidor proporcionat al volum de
la planta. 

FRS00010 Rend.: 1,000P- 35

 €65,52m3 Aportació i estesa de torba àcida en la totalitat de les
jardineres.

FRS00020 Rend.: 1,000P- 36

 €65,52m3 Aportació i estesa de torba àcida en la totalitat de zones fora
dels parcs (25 cm per escocell) i en zones de sauló del parc
central.

FRS00030 Rend.: 1,000P- 37

 €3,73m3 Rebliment i compactació de rases, amb material procedent
de la pròpia excavació. Estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric. Es col.locarà un llit de sorra (20 cm) que
recobreix la canonada i que no es té en compte en aquesta
partida.

G2200002 Rend.: 19,200P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,26302/R 20,200000,250A0112000 =xCap de collah

1,03313/R 16,530001,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,29615 1,29615
Maquinària:

1,20781/R 46,380000,500C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

0,56563/R 10,860001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

0,17021/R 32,680000,100C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 1,94365 1,94365
Materials:

0,045500,910000,050B0111000 =xAiguam3
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0,444000,370001,200B03DU005 =xClassificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,

procedent de la pròpia obra
m3

Subtotal... 0,48950 0,48950

COST DIRECTE 3,72930

0,00%GASTOS INDIRECTOS

3,72930COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,15m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

G221U010 Rend.: 68,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06030/R 20,200000,203A0112000 =xCap de collah

0,24260/R 16,530000,998A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,30290 0,30290
Maquinària:

0,63373/R 43,180000,998C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth

1,21240/R 41,160002,003C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 1,84613 1,84613

COST DIRECTE 2,14903

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2,14903COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,40m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador.

G222U102 Rend.: 39,300P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,25700/R 20,200000,500A0112000 =xCap de collah

0,42061/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,67761 0,67761
Maquinària:

0,39962/R 57,110000,275C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

1,18015/R 46,380001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

3,14198/R 41,160003,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 4,72175 4,72175
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COST DIRECTE 5,39936

0,00%GASTOS INDIRECTOS

5,39936COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,91m3 Excavació de terreny no classificat en rases i pous, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador.

G222U103 Rend.: 31,300P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27428/R 20,200000,425A0112000 =xCap de collah

0,52812/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,80240 0,80240
Maquinària:

0,68423/R 57,110000,375C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

1,48179/R 46,380001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

3,94505/R 41,160003,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 6,11107 6,11107

COST DIRECTE 6,91347

0,00%GASTOS INDIRECTOS

6,91347COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,15m3 Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. Les terres de la
pròpia excavació podran ser utilitzades sempre i quan els
assaijos geològics i geotècnics no recomanin el contrari.

G226U030 Rend.: 160,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02500/R 20,200000,198A0112000 =xCap de collah

0,10404/R 16,530001,007A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,12904 0,12904
Maquinària:

0,35686/R 56,700001,007C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,15698/R 50,740000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,35988/R 57,180001,007C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,10110/R 32,680000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 0,97482 0,97482
Materials:

0,045500,910000,050B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,04550 0,04550
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COST DIRECTE 1,14936

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,14936COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,73m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia excavació. Estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. (Si es vol també es
pot optar per un rebliment de rasa amb material d'aportació,
segons s'indica en els plànols de detall, amb el conseqüent
augment del cost).

G228U010 Rend.: 19,200P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,26302/R 20,200000,250A0112000 =xCap de collah

1,03313/R 16,530001,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,29615 1,29615
Maquinària:

1,20781/R 46,380000,500C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

0,56563/R 10,860001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

0,17021/R 32,680000,100C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 1,94365 1,94365
Materials:

0,045500,910000,050B0111000 =xAiguam3

0,444000,370001,200B03DU005 =xClassificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra

m3

Subtotal... 0,48950 0,48950

COST DIRECTE 3,72930

0,00%GASTOS INDIRECTOS

3,72930COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,17m2 Esbrossada de tot l'àmbit a urbanitzar, considerant també
les zones d'edificació. S'inclou la càrrega i transport a
l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador.

G22DU010 Rend.: 800,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,00606/R 20,200000,240A0112000 =xCap de collah

0,01984/R 16,530000,960A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,02590 0,02590
Maquinària:

0,06449/R 53,740000,960C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,08215/R 32,860002,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
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Subtotal... 0,14664 0,14664

COST DIRECTE 0,17254

0,00%GASTOS INDIRECTOS

0,17254COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,73m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de
S-EST3, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 N

G91A1310 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,43730/R 15,970000,090A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,43730 1,43730
Maquinària:

7,61310/R 69,210000,110C13112A0 =xPala carregadora sobre erugues, de 212 kW amb
escarificadora

h

0,65442/R 50,340000,013C1331100 =xMotoanivelladora petitaH

1,30755/R 56,850000,023C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tH

1,32560/R 33,140000,040C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3H

Subtotal... 10,90067 10,90067
Materials:

0,045500,910000,050B0111000 =xAiguam3

6,32509103,690000,061B0512301 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 6,37059 6,37059

0,021561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,73012

0,00%GASTOS INDIRECTOS

18,73012COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,25m3 Subbase de sòl-ciment SC40 elaborada a l'obra, amb ciment
CEM II/B-L 32,5 N, col·locada amb estenedora i piconatge
del material al 98% del PM

G9251125 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,28605/R 19,070000,015A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

1,27760/R 15,970000,080A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,56365 1,56365
Maquinària:

0,90960/R 56,850000,016C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tH

0,06628/R 33,140000,002C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3H

0,59430/R 39,620000,015C1709G00 =xEstenedora de granulath

Subtotal... 1,57018 1,57018
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0,022750,910000,025B0111000 =xAiguam3

34,0669032,444671,050D938121K =xConglomerat de sòl-ciment SC40 sense additius, amb
ciment CEM II/B-L 32,5 N, elaborat a l'obra en planta de 60
m3/h

m3

Subtotal... 34,08965 34,08965

0,023451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,24693

0,00%GASTOS INDIRECTOS

37,24693COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,14t Base de mescla bituminosa en calent, de composició
semidensa S-25, amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració, estesa i compactada al 97 % de l'assaig marshall

G93A9113 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,57210/R 19,070000,030A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

1,43730/R 15,970000,090A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,00940 2,00940
Maquinària:

0,56850/R 56,850000,010C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tH

0,35984/R 44,980000,008C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosaH

0,50090/R 50,090000,010C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

H

Subtotal... 1,42924 1,42924
Materials:

51,6700051,670001,000B9H19110 =xMescla bituminosa contínua en calent de composició
semidensa S-25 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració

t

Subtotal... 51,67000 51,67000

0,030141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 55,13878

0,00%GASTOS INDIRECTOS

55,13878COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,59m Rigola prefabricada de formigó blanc, de 30 cm d'amplada i
8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

G975U020 Rend.: 55,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,36727/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah

1,38691/R 19,070004,000A0121000 =xOficial 1ah

1,74218/R 15,970006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,49636 3,49636
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33Data: 04/10/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:

0,23796/R 32,720000,400C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,29935/R 41,160000,400C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,15418/R 33,920000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 0,69149 0,69149
Materials:

0,0712571,250000,001B051U012 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1t

4,7824059,780000,080B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

0,5257775,110000,007B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

0,390000,390001,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,018001,800000,010B0DZA000 =xDesencofrantl

0,060001,200000,050B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

4,557004,340001,050B975U002 =xRigola prefabricada de formigó, de 30 cm d'amplada i 8 cm
de gruix

m

Subtotal... 10,40442 10,40442

COST DIRECTE 14,59227

0,00%GASTOS INDIRECTOS

14,59227COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €82,53m Gual per a vehicles, format per una filera de peces de
formigó, de dimensions 40x57 cm, sense incloure peces dels
extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió de 15 cm de
gruix i totes les feines adients, totalment acabat.

G981U004 Rend.: 8,400P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,40476/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah

9,08095/R 19,070004,000A0121000 =xOficial 1ah

11,40714/R 15,970006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 22,89285 22,89285
Maquinària:

1,05171/R 32,720000,270C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

1,01057/R 31,440000,270C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

Subtotal... 2,06228 2,06228
Materials:

8,0105259,780000,134B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

1,3519875,110000,018B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

48,2100048,210001,000B981U004 =xPedra granítica per a guals, de 57x40 cm, amb cares vistes
flamejades.

m

Subtotal... 57,57250 57,57250



Projecte d´Urbanització de La Granja  del PP10 El Morell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34Data: 04/10/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 82,52763

0,00%GASTOS INDIRECTOS

82,52763COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €137,15m Gual per a vianants, format per dues fileres de peces de
formigó d'alta qualitat, de dimensions 117x40 cm, sense
incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients,
totalment acabat.

G981U006 Rend.: 5,150P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,92233/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah

14,81165/R 19,070004,000A0121000 =xOficial 1ah

18,60583/R 15,970006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 37,33981 37,33981
Maquinària:

2,22369/R 32,720000,350C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

2,13670/R 31,440000,350C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

Subtotal... 4,36039 4,36039
Materials:

13,6896259,780000,229B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

2,7039675,110000,036B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

79,0600079,060001,000B981U006 =xPedra granítica per a guals, de 117x40 cm, amb cares vistes
flamejades.

m

Subtotal... 95,45358 95,45358

COST DIRECTE 137,15378

0,00%GASTOS INDIRECTOS

137,15378COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €153,39u Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles. També
està inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients, totalment acabat.

G981U024 Rend.: 7,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,88571/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah

10,89714/R 19,070004,000A0121000 =xOficial 1ah

13,68857/R 15,970006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 27,47142 27,47142
Maquinària:



Projecte d´Urbanització de La Granja  del PP10 El Morell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35Data: 04/10/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,01929/R 32,720000,432C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

1,94030/R 31,440000,432C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

Subtotal... 3,95959 3,95959
Materials:

8,4887659,780000,142B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

1,1266575,110000,015B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

112,3400056,170002,000B981U024 =xPedra granítica per a extrem de guals, de 57x40 cm, amb
cares vistes flamejades

u

Subtotal... 121,95541 121,95541

COST DIRECTE 153,38642

0,00%GASTOS INDIRECTOS

153,38642COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €251,90u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants. També
està inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients, totalment acabat.

G981U026 Rend.: 4,300P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,69767/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah

17,73953/R 19,070004,000A0121000 =xOficial 1ah

22,28372/R 15,970006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 44,72092 44,72092
Maquinària:

4,18512/R 32,720000,550C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

4,02140/R 31,440000,550C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

Subtotal... 8,20652 8,20652
Materials:

16,9775259,780000,284B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

2,2533075,110000,030B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

179,7400089,870002,000B981U026 =xPedra granítica per a extrem de guals, de 117x40 cm, amb
cares vistes flamejades.

u

Subtotal... 198,97082 198,97082

COST DIRECTE 251,89826

0,00%GASTOS INDIRECTOS

251,89826COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €31,52m2 Paviment de rajola hidràulica (panot) de morter, amb forats
per a gespa, de la casa URKIA, tipus Getaria de dimensions
60x45x6cm. Inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 N/mm2, 2 cm de ciment portland i totes les
feines adients.

G9E1U03 Rend.: 1,000P- 53

 €26,84m2 Paviment de rajola hidràulica (panot) de morter, de 20x20x4
cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó
de 15 N/mm2, 2 cm de ciment portland i totes les feines
adients.

G9E1U020 Rend.: 18,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,12222/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah

4,23778/R 19,070004,000A0121000 =xOficial 1ah

6,21056/R 15,970007,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,57056 11,57056
Maquinària:

0,90889/R 32,720000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,30167/R 10,860000,500C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

0,94222/R 33,920000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 2,15278 2,15278
Materials:

0,1425071,250000,002B051U012 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1t

5,9780059,780000,100B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

2,2533075,110000,030B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

4,746004,520001,050B9E1U002 =xRajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cmm2

Subtotal... 13,11980 13,11980

COST DIRECTE 26,84314

0,00%GASTOS INDIRECTOS

26,84314COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,71m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge.

GBA1U310 Rend.: 645,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03132/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah

0,08870/R 19,070003,000A0121000 =xOficial 1ah

0,05126/R 16,530002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,17128 0,17128
Maquinària:

0,00980/R 6,320001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,05487/R 35,390001,000C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura

termoplàstica
h

0,04977/R 32,100001,000C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

h

Subtotal... 0,11444 0,11444
Materials:

0,384001,280000,300B8ZBU200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg

0,038400,640000,060B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 0,42240 0,42240

COST DIRECTE 0,70812

0,00%GASTOS INDIRECTOS

0,70812COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,30m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge.

GBA1U350 Rend.: 300,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06733/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah

0,19070/R 19,070003,000A0121000 =xOficial 1ah

0,11020/R 16,530002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,36823 0,36823
Maquinària:

0,02107/R 6,320001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

0,11797/R 35,390001,000C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

h

0,10700/R 32,100001,000C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

h

Subtotal... 0,24604 0,24604
Materials:

1,536001,280001,200B8ZBU200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg

0,153600,640000,240B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 1,68960 1,68960

COST DIRECTE 2,30387

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2,30387COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,01m2 Pintat sonor de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el
paviment, mitjançant barretes amb pintura termoplàstica en
calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

GBA3U601 Rend.: 13,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

1,55385/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah

4,40077/R 19,070003,000A0121000 =xOficial 1ah

2,54308/R 16,530002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 8,49770 8,49770
Maquinària:

0,48615/R 6,320001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

2,72231/R 35,390001,000C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

h

2,46923/R 32,100001,000C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

h

Subtotal... 5,67769 5,67769
Materials:

4,480001,280003,500B8ZBU200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg

0,358400,640000,560B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 4,83840 4,83840

COST DIRECTE 19,01379

0,00%GASTOS INDIRECTOS

19,01379COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €201,66m Banda sonora de reducció de velocitat, prefabricada amb
perfil de cautxú, de 50 cm d'amplada i 5 cm de gruix,
incloent el premarcatge i col.locació

GBA6U014 Rend.: 3,500P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,77143/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah

10,89714/R 19,070002,000A0121000 =xOficial 1ah

9,44571/R 16,530002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 26,11428 26,11428
Maquinària:

1,80571/R 6,320001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

Subtotal... 1,80571 1,80571
Materials:

173,74000173,740001,000BBMAU014 =xBanda sonora prefabricada de cautxú de 100x50x5 cm,
inclòs material de fixació al paviment

m

Subtotal... 173,74000 173,74000

COST DIRECTE 201,65999

0,00%GASTOS INDIRECTOS

201,65999COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €47,63u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada (senyals R-302 i R-101).

GBB1U010 Rend.: 4,500P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,23778/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah

3,76222/R 16,930001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 8,00000 8,00000
Maquinària:

1,88444/R 33,920000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 1,88444 1,88444
Materials:

37,7500037,750001,000BBM1U010 =xPlaca circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

u

Subtotal... 37,75000 37,75000

COST DIRECTE 47,63444

0,00%GASTOS INDIRECTOS

47,63444COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,58u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de
trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63),
amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada (utilitzada en senyals S-15a i S-13).

GBB1U032 Rend.: 4,500P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,23778/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah

3,76222/R 16,930001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 8,00000 8,00000
Maquinària:

1,88444/R 33,920000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 1,88444 1,88444
Materials:

46,7000046,700001,000BBM1U032 =xPlaca d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions generals
i carrils, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport

u

Subtotal... 46,70000 46,70000

COST DIRECTE 56,58444

0,00%GASTOS INDIRECTOS

56,58444COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €47,01u Placa d'acer galvanitzat de 40x60 cm, per a senyals de
trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i
serveis (S-100/S-126), amb revestiment reflectant EG nivell
1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

GBB1U040 Rend.: 4,500P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,23778/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah

3,76222/R 16,930001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 8,00000 8,00000
Maquinària:

1,88444/R 33,920000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 1,88444 1,88444
Materials:

37,1300037,130001,000BBM1U040 =xPlaca d'acer galvanitzat de 40x60 cm, d'indicacions
generals, carrils i serveis, amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

u

Subtotal... 37,13000 37,13000

COST DIRECTE 47,01444

0,00%GASTOS INDIRECTOS

47,01444COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,00u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada (senyals P-15a i R-1).

GBB1U101 Rend.: 4,500P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,23778/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah

3,76222/R 16,930001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 8,00000 8,00000
Maquinària:

1,88444/R 33,920000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 1,88444 1,88444
Materials:

54,1200054,120001,000BBM1U101 =xPlaca triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

u

Subtotal... 54,12000 54,12000

COST DIRECTE 64,00444

0,00%GASTOS INDIRECTOS

64,00444COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €50,01u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació.

GBBZU001 Rend.: 3,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,35667/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah

5,51000/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 11,86667 11,86667
Maquinària:

3,10667/R 37,280000,250C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

2,26133/R 33,920000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 5,36800 5,36800
Materials:

7,1736059,780000,120B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

25,600008,000003,200BBMZU105 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit

m

Subtotal... 32,77360 32,77360

COST DIRECTE 50,00827

0,00%GASTOS INDIRECTOS

50,00827COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,40u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
la col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació.

GBBZU002 Rend.: 3,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,35667/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah

5,51000/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 11,86667 11,86667
Maquinària:

3,10667/R 37,280000,250C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

2,26133/R 33,920000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 5,36800 5,36800
Materials:

8,3692059,780000,140B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

32,800008,000004,100BBMZU105 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit

m

Subtotal... 41,16920 41,16920

COST DIRECTE 58,40387

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

58,40387COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,30m Subministrament i col.locació de tub PE (AD) alleugerat
D.355 mm, tipus Weholite Spiro o similar, previst per a una
pressió interior de 1 Kg/cm2, inclou aquesta unitat, la unió
entre tubs realitzada pel procés de soldadura per extrusió.
Col.locat sobre una base de sorra de 10 cm. Tot inclòs
completament acabat.

GD000001 Rend.: 1,000P- 65

 €42,33m Subministrament i col.locació de tub PE (AD) alleugerat
D.400 mm, tipus Weholite Spiro o similar, previst per a una
pressió interior de 1 Kg/cm2, inclou aquesta unitat, la unió
entre tubs realitzada pel procés de soldadura per extrusió.
Col.locat sobre una base de sorra de 10 cm. Tot inclòs
completament acabat.

GD000002 Rend.: 1,000P- 66

 €12,80m Canalització de serveis (en zona de voreres i fora de voreres
i calçada), amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè, de
110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
recoberta de sorra fina.

GD000012 Rend.: 1,000P- 67

 €239,22u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols.

GD5JU010 Rend.: 0,800P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,05000/R 20,200000,200A0112000 =xCap de collah

47,67500/R 19,070002,000A0121000 =xOficial 1ah

20,66250/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 73,38750 73,38750
Maquinària:

10,60000/R 33,920000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

4,00000/R 1,600002,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

18,18750/R 14,550001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 32,78750 32,78750
Materials:

65,9820062,840001,050B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

1,4868074,340000,020B071UC01 =xMorter M-80m3

0,367501,050000,350B0A3UC10 =xClau acerkg

1,716000,390004,400B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

2,728001,240002,200B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

m2

60,7600060,760001,000BD5ZUC01 =xMarc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de
càrrega de ruptura

u

Subtotal... 133,04030 133,04030



Projecte d´Urbanització de La Granja  del PP10 El Morell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43Data: 04/10/14

PARTIDES D'OBRA
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COST DIRECTE 239,21530

0,00%GASTOS INDIRECTOS

239,21530COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €462,55u Pou de registre de 100 cm de diàmetre dels anells inferiors i
1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de
fosa dúctil (de 70 cm de diàmetre) i graons, segons plànols.

GDD1U012 Rend.: 0,750P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,73333/R 20,200000,250A0112000 =xCap de collah

50,85333/R 19,070002,000A0121000 =xOficial 1ah

44,08000/R 16,530002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 101,66666 101,66666
Maquinària:

15,82933/R 33,920000,350C1503U10 =xCamió grua de 5 th

2,13333/R 1,600001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

9,70000/R 14,550000,500CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 27,66266 27,66266
Materials:

69,3448059,780001,160B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

3,7170074,340000,050B071UC01 =xMorter M-80m3

66,8900066,890001,000BDD1U004 =xBase prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm
d'alçària, amb forats per a tubs

u

68,9700068,970001,000BDD1U024 =xCon prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 70
cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

u

102,66000102,660001,000BDDZU002 =xBastiment i tapa de 70 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a
càrrega de ruptura de 40 t.

u

21,640005,410004,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

u

Subtotal... 333,22180 333,22180

COST DIRECTE 462,55112

0,00%GASTOS INDIRECTOS

462,55112COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €145,04m Suplement per major alçària de 1,80 m de pou de registre de
100 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó,
inclòs part proporcional de graons (cada anell és de 50 cm
d'altura).

GDD1U112 Rend.: 3,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

1,68333/R 20,200000,250A0112000 =xCap de collah

12,71333/R 19,070002,000A0121000 =xOficial 1ah

11,02000/R 16,530002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 25,41666 25,41666
Maquinària:

8,48000/R 33,920000,750C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,53333/R 1,600001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

2,42500/R 14,550000,500CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 11,43833 11,43833
Materials:

26,9010059,780000,450B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

3,7170074,340000,050B071UC01 =xMorter M-80m3

61,3400030,670002,000BDD1U014 =xAnell prefabricat de 100 cm de diàmetre i 50 cm d'alçària,
per a pou de registre

u

16,230005,410003,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

u

Subtotal... 108,18800 108,18800

COST DIRECTE 145,04299

0,00%GASTOS INDIRECTOS

145,04299COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,60m Canalització de serveis executada en voreres i fora de
voreres i calçada, amb 4 tubs rígids de PVC de 63 mm de
diàmetre, incloent, dau de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió.

GDG3U010 Rend.: 1,000P- 71

 €18,28m Canalització amb sis tubs corbables corrugats de polietilè 4
conductes de 125mm i 2 conductes de 63mm de diàmetre
nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm
amb formigó HM-20/P/20/I

GDG56477 Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,26698/R 19,070000,014A0121000 =xOficial 1ah

0,22358/R 15,970000,014A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,49056 0,49056
Materials:

5,9360459,960000,099B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

11,844001,880006,300BG22TK10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 63mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte
de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

m
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Subtotal... 17,78004 17,78004
Altres:

% 0,007360,490671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00736 0,00736

COST DIRECTE 18,27796

0,00%GASTOS INDIRECTOS

18,27796COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €234,74U Arqueta per la canalització de serveis quadrada de 70x70
cm (segons plànols de detall) , amb 20 cm de gruix de
formigó HM20 en solera i estructura de maó. Tot inclòs,
completament acabada (segons plànols de detall).

GDK2U010 Rend.: 0,622P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,11897/R 20,200000,250A0112000 =xCap de collah

30,65916/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah

27,21865/R 16,930001,000A013U001 =xAjudanth

25,67524/R 15,970001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 91,67202 91,67202
Maquinària:

6,36656/R 39,600000,100C110U010 =xRetroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

10,52090/R 32,720000,200C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

9,92605/R 41,160000,150C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

12,27010/R 33,920000,225C1503U10 =xCamió grua de 5 th

1,28617/R 1,600000,500C1700006 =xVibrador intern de formigóh

5,84807/R 14,550000,250CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 46,21785 46,21785
Materials:

79,7148065,340001,220B060U320 =xFormigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

3,900000,3900010,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

7,155001,590004,500B0D8U001 =xAmortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usosm2

1,278001,800000,710B0DZA000 =xDesencofrantl

4,800001,200004,000B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

Subtotal... 96,84780 96,84780

COST DIRECTE 234,73767

0,00%GASTOS INDIRECTOS

234,73767COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte d´Urbanització de La Granja  del PP10 El Morell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46Data: 04/10/14

PARTIDES D'OBRA
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 €515,63u Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus
HF-II per a instal.lacions de telefonia inclosa tapa de formigó
prefabricada, col·locada sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

GDK2U030 Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,67450/R 19,070000,350A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

11,17900/R 15,970000,700A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,85350 17,85350
Maquinària:

6,48795/R 38,850000,167C1503000 =xCamió gruaH

Subtotal... 6,48795 6,48795
Materials:

9,8179258,440000,168B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

481,20000481,200001,000BDK2U030 =xPericó de registre amb tapes, tipus HF II, prefabricada de
formigó armat per a instal.lacions de telefonia

u

Subtotal... 491,01792 491,01792
Altres:

% 0,2678017,853331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,26780 0,26780

COST DIRECTE 515,62717

0,00%GASTOS INDIRECTOS

515,62717COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,02u Marc de 70x70x4,5 cm amb tapa, de fosa dúctil , per a una
càrrega de ruptura de 12 t, totalment col·locat

GDKZ0004 Rend.: 4,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,75750/R 20,200000,150A0112000 =xCap de collah

4,76750/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah

4,13250/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 9,65750 9,65750
Maquinària:

1,69600/R 33,920000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 1,69600 1,69600
Materials:

0,7434074,340000,010B071UC01 =xMorter M-80m3

33,9200033,920001,000BDKZU003 =xMarc de 70x70x4,5 cm amb tapa, de fosa dúctil , per a una
càrrega de ruptura de 12 t, totalment col·locat

u

Subtotal... 34,66340 34,66340
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COST DIRECTE 46,01690

0,00%GASTOS INDIRECTOS

46,01690COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €687,55U Subministrament, instal.lació i muntatge hidrant soterrat
(cabal de 8,33 l/s), totalment equipat, amb troneta i
senyalització vertical. Tot inclòs completament acabat.

GDS00001 Rend.: 1,000P- 76

 €7,05m Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació,
sorra, tub de polietilè AD, làmina de plàstic per a
senyalització i replé compactat de rases, completament
acabat, segons plànols.

GEP0001 Rend.: 1,000P- 77

 €3,73m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A GROC (per
xarxa de gas), de DN 63 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, assentat i recobert per 20 cm de sorra
al fons de la rasa i provat. Tot inclòs.

GFB1U206 Rend.: 79,070P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,05109/R 20,200000,200A0112000 =xCap de collah

0,24118/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,42823/R 16,930002,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 0,72050 0,72050
Maquinària:

0,13432/R 32,680000,325C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,16730/R 33,920000,390C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,01237/R 3,010000,325C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

0,01527/R 3,160000,382CZ1UU005 =xMàquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléh

Subtotal... 0,32926 0,32926
Materials:

0,003640,910000,004B0111000 =xAiguam3

2,678002,600001,030BFB1U206 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, DN 63 mm, PN
10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 2,68164 2,68164

COST DIRECTE 3,73140

0,00%GASTOS INDIRECTOS

3,73140COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €20,54m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A GROC (per
xarxa de gas), de DN 160 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, assentat i recobert per 20 cm de sorra
al fons de la rasa i provat. Tot inclòs.

GFB1U216 Rend.: 19,460P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20761/R 20,200000,200A0112000 =xCap de collah

0,97996/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,73998/R 16,930002,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 2,92755 2,92755
Maquinària:

0,17969/R 32,680000,107C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,22486/R 33,920000,129C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,01655/R 3,010000,107C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

0,19486/R 3,160001,200CZ1UU005 =xMàquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléh

Subtotal... 0,61596 0,61596
Materials:

0,021840,910000,024B0111000 =xAiguam3

16,9744016,480001,030BFB1U216 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, DN 160 mm,
PN 10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 16,99624 16,99624

COST DIRECTE 20,53975

0,00%GASTOS INDIRECTOS

20,53975COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,44m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm
per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
assentat i recobert de sorra (20 cm) al fons de la rasa i
provat.

GFB1U609 Rend.: 70,200P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,05755/R 20,200000,200A0112000 =xCap de collah

0,27165/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,48234/R 16,930002,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 0,81154 0,81154
Maquinària:

0,15176/R 32,680000,326C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,18893/R 33,920000,391C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,01398/R 3,010000,326C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

0,01760/R 3,160000,391CZ1UU005 =xMàquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléh

Subtotal... 0,37227 0,37227
Materials:
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0,007280,910000,008B0111000 =xAiguam3

4,253904,130001,030BFB1U609 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 90 mm, PN
10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 4,26118 4,26118

COST DIRECTE 5,44499

0,00%GASTOS INDIRECTOS

5,44499COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,22m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm
per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
assentat i recobert de sorra (20 cm) al fons de la rasa i
provat.

GFB1U611 Rend.: 69,160P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,05842/R 20,200000,200A0112000 =xCap de collah

0,27574/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,48959/R 16,930002,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 0,82375 0,82375
Maquinària:

0,15404/R 32,680000,326C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,18883/R 33,920000,385C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,01419/R 3,010000,326C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

0,01878/R 3,160000,411CZ1UU005 =xMàquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléh

Subtotal... 0,37584 0,37584
Materials:

0,010010,910000,011B0111000 =xAiguam3

6,015205,840001,030BFB1U611 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 110 mm,
PN 10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 6,02521 6,02521

COST DIRECTE 7,22480

0,00%GASTOS INDIRECTOS

7,22480COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,89m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 200 mm
per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
assentat i recobert de sorra (20 cm) al fons de la rasa i
provat.

GFB1U620 Rend.: 16,340P- 82

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,24725/R 20,200000,200A0112000 =xCap de collah

1,16707/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah
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2,07222/R 16,930002,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 3,48654 3,48654
Maquinària:

0,21200/R 32,680000,106C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,26571/R 33,920000,128C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,01953/R 3,010000,106C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

0,23400/R 3,160001,210CZ1UU005 =xMàquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléh

Subtotal... 0,73124 0,73124
Materials:

0,034580,910000,038B0111000 =xAiguam3

19,6421019,070001,030BFB1U620 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 200 mm,
PN 10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 19,67668 19,67668

COST DIRECTE 23,89446

0,00%GASTOS INDIRECTOS

23,89446COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,46m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 315 mm
per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
assentat i recobert de sorra (20 cm) al fons de la rasa i
provat.

GFB1U631 Rend.: 16,340P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,24725/R 20,200000,200A0112000 =xCap de collah

1,16707/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah

2,07222/R 16,930002,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 3,48654 3,48654
Maquinària:

0,21200/R 32,680000,106C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,26571/R 33,920000,128C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,01953/R 3,010000,106C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

0,23400/R 3,160001,210CZ1UU005 =xMàquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléh

Subtotal... 0,73124 0,73124
Materials:

0,034580,910000,038B0111000 =xAiguam3

36,2045035,150001,030BFB1U631 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 315 mm,
PN 10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 36,23908 36,23908

COST DIRECTE 40,45686

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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40,45686COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €218,77u Subministre i col.locació d'armari prefabricat de formigó per
CGP, normalitzat segons criteris i detalls de companyia
subministradora i de bassament d'armari, inclòs dau de
formigó H-150 fixació armari que anirà soterrat 50 cm. Tot
inclos completament acabat.

GG110010 Rend.: 1,000P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,02000/R 20,200000,100A0112000 =xCap de collah

19,07000/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah

16,93000/R 16,930001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 38,02000 38,02000
Materials:

180,75000180,750001,000BG110010 =xArmari prefabricat de formigó per CGP, normalitzat segons
criteris i detalls de companyia subministradora i de
bassament d'armari, inclòs dau de formigó H-150 fixació
armari que anirà soterrat 50 cm. 

u

Subtotal... 180,75000 180,75000

COST DIRECTE 218,77000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

218,77000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,40m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de secció 4x10mm2, col.locat en tub

GG311B06 Rend.: 1,000P- 85

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,77300/R 19,700000,090A012H000 =xOficial 1a electricistaH

1,52100/R 16,900000,090A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 3,29400 3,29400
Materials:

5,059204,960001,020BG311B00 =xConductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de secció 4x10mm2

m

Subtotal... 5,05920 5,05920
Altres:

% 0,049413,294001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,04941 0,04941

COST DIRECTE 8,40261

0,00%GASTOS INDIRECTOS

8,40261COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €10,10m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de secció 4x16 mm2, col.locat en tub

GG311C06 Rend.: 1,000P- 86

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,77300/R 19,700000,090A012H000 =xOficial 1a electricistaH

1,52100/R 16,900000,090A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 3,29400 3,29400
Materials:

6,752406,620001,020BG311C00 =xConductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de secció 1x95 mm2

m

Subtotal... 6,75240 6,75240
Altres:

% 0,049413,294001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,04941 0,04941

COST DIRECTE 10,09581

0,00%GASTOS INDIRECTOS

10,09581COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,65m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 mm2 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament
horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i
de fixació necessari

GG31450U Rend.: 10,420P- 87

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20161/R 20,200000,104A0112000 =xCap de collah

1,83013/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,62476/R 16,930001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 3,65650 3,65650
Materials:

1,990001,990001,000BG31450U =xCable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

m

Subtotal... 1,99000 1,99000

COST DIRECTE 5,64650

0,00%GASTOS INDIRECTOS

5,64650COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €8,57m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x16 mm2 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament
horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i
de fixació necessari

GG31470U Rend.: 9,620P- 88

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20158/R 20,200000,096A0112000 =xCap de collah

1,98233/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,75988/R 16,930001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 3,94379 3,94379
Materials:

4,630004,630001,000BG31470U =xCable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x16 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

m

Subtotal... 4,63000 4,63000

COST DIRECTE 8,57379

0,00%GASTOS INDIRECTOS

8,57379COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,94m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat
superficialment, inclòs material auxiliar necessari.

GG3809U2 Rend.: 6,670P- 89

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20291/R 20,200000,067A0112000 =xCap de collah

1,90700/R 19,070000,667A0121000 =xOficial 1ah

2,53823/R 16,930001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 4,64814 4,64814
Materials:

1,160001,160001,000BG38U035 =xConductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2m

0,129920,290000,448BGW38000 =xPart proporcional d'accessoris per a conductors de coure
nus

u

Subtotal... 1,28992 1,28992

COST DIRECTE 5,93806

0,00%GASTOS INDIRECTOS

5,93806COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €22,07m Canalització de serveis executada en voreres i creuaments
de carrers, amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè de
150 mm de diàmetre, incloent, dau de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió.

GSU00010 Rend.: 1,000P- 90

 €17,47m Canalització de serveis executada en zona de calçada, amb
2 tubs corbables corrugats de polietilè de 150 mm de
diàmetre, incloent, dau de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió.

GSU00011 Rend.: 1,000P- 91

 €3,73m3 Rebliment i compactació de rases, amb material procedent
de la pròpia excavació. Estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric. 

GT000001 Rend.: 19,200P- 92

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,26302/R 20,200000,250A0112000 =xCap de collah

1,03313/R 16,530001,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,29615 1,29615
Maquinària:

1,20781/R 46,380000,500C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

0,56563/R 10,860001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

0,17021/R 32,680000,100C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 1,94365 1,94365
Materials:

0,045500,910000,050B0111000 =xAiguam3

0,444000,370001,200B03DU005 =xClassificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra

m3

Subtotal... 0,48950 0,48950

COST DIRECTE 3,72930

0,00%GASTOS INDIRECTOS

3,72930COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5.668,00U Subministre i col.locació d'arqueta de formigó
MBE-SOTKON de 1,80 x 1,80 x 1,95 m. Contenidor de
polietilé segons dimensions i caracteristiques dels planols i
plec. Tapa metal.lica revestida de formigó i pintura epoxi
amb mecanismes hidràulics d'apertura, i formació de
drenatge. Bústia d'acer inoxidable amb els escuts i llegenda
a determinar. Incloent-hi tots els medis materials i humans
per la seva total execució. Veure plànols detall.

IE00012 Rend.: 1,000P- 93

 €406,64U Subministrament i col·locació de jardinera 'Lineal' de la casa
DAE, fabricada en fundició de ferro GG-20 perlítica, amb un
pes de 243 Kg. Les mides exteriores són 450 mm. de ample,
450 mm. de alt y 1525 mm. de llarg. Tot inclòs. Veure
plànols detall.

J000009 Rend.: 1,000P- 94
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 €445,12U Subministrament i col·locació de paperera tipus 'Doble' de
Cabanes, de fundició d'alumini i color a decidir per la D.F.,
amb recipient interior, tot inclòs. Veure plànols detall.

P000001 Rend.: 1,000P- 95
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 €53.525,14000U Partida alçada corresponent a l'estudi de seguretat i salutFS000001

 €37.734,66000U Partida alçada a justificar dels assaigs de control de qualitatFS000002

 €20.000,00000Pa Partida alçada a justificar per al reg de camins,
acondicionament de residus, etc.

IM00001
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 €1,25000U Motlle metàl.lic per encofrar pericó de tapa 50x50 cm.B0F000009

 €0,19000U Maó calat per revestirB0F10001


