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ANTECEDENTS  

L’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell és un hospital que pertany a la Xarxa Hospitalària d’Utilització 

Pública (XHUP) del Servei Català de la Salut. Proporciona cobertura assistencial a les comarques del Baix 

Llobregat (Martorell, Sant Andreu de la Barca, Pallejà, Olesa de Montserrat, Esparraguera, Abrera, 

Collbató, Sant Esteve de Sesrovires, Castellví de Rosanes); Alt Penedès (Gelida, Sant Llorenç d'Hortons); 

Anoia (Masquefa, El Bruc); Vallès Occidental (Urbanitzacions de Can Santeugini i Costablanca 

pertanyents al municipi de Castellbisbal) amb una població de referència d'uns 150.000 habitants. 

Actualment, aquesta zona es veu afectada per la manca de llocs d’aparcament destinats als usuaris de 

l’hospital, ja que en general, la majoria dels espais que hi ha per estacionar a la via pública es veuen 

ocupats pels residents de la zona. Per aquest motiu, es vol dur a terme el projecte d’execució d’un 

aparcament de dues plantes per aquest centre, amb l’objectiu de solucionar els problemes anteriorment 

descrits.  

OBJECTIU DEL PROJECTE 

El present projecte té com a objectiu principal, la definició i la valoració de les obres necessàries per a la 

construcció d’un aparcament de dues plantes per a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Martorell, cobrint 

la necessitat de places d’aparcament destinades als usuaris del centre.  Així mateix es construirà un parc 

enjardinat a la coberta de l’aparcament.  

DADES DE L’ENTORN 

El solar  on es durà a terme el projecte d’execució de l’aparcament de dues plantes, té forma irregular. 

Limita amb l’Hospital Sant Joan de Déu a l’oest; a l’est i al sud amb els horts de l’Anoia i al nord amb 

l’Avinguda Fèlix Duran i Canyanmeres i l’Avinguda Mancomunitats Comarcals. L’àmbit  d’intervenció té 

una superfície aproximada de 3600 m
2
. 

A continuació la figura 1 mostra una fotografia aèria de la situació del solar. 
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Figura 1. Vista aèria de la zona d’actuació. Fotografia: GoogleEarth 

CONDICIONANTS GENERALS 

Els condicionants són aspectes a tenir en compte en el moment de realitzar la planificació del projecte. 

Aquests poden ser interns o externs. 

Els primers fan referència als problemes amb els carrers del voltant, l’afectació al trànsit, molèsties als 

veïns, mentre que els segons tracten temes com la qualitat del sòl on es té previst realitzar l’aparcament 

Marc geogràfic  i urbanisme 

El solar on es realitzarà el projecte d’execució es troba annex a l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell i 

té categoria de sòl urbanitzable. 

Topografia  

Com es tracta d’un Projecte d’àmbit acadèmic no ha estat possible realitzar un aixecament topogràfic 

propi. S’ha contactat amb l’Ajuntament de Martorell que ha proporcionat el material adequat pel 

propòsit del projecte. 

Geologia i geotècnia  

Al tractar-se d’un Projecte d’àmbit acadèmic, no ha sigut possible dur a terme una campanya de 

reconeixement del terreny. Per aquest motiu,  s’ha utilitzat l’informe geotècnic realitzat per l’empresa 

TECSÒL, Assessoria tècnica del sòl, S.L, amb data d’abril de 2010 amb motiu de les obres d’ampliació de 

l’Hospital Sant Joan de Déu. 

Es distingeixen quatre tipus d’estrats. El primer, es tracta d’un material de rebliment de gruix detectat 

entre 0.4 i 4.3 metres. Es tracta d’una unitat formada per materials aportats principalment pel 

terraplenat entre l’edifici i el mur de contenció. 
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El següent estrat present, es tracta d’una unitat d’argila llimosa amb nòduls amb un gruix detectat de 

2.0 m. Per sota d’aquest estrat, es troba una unitat de graves i bolos amb sorres amb un gruix detectat 

de 0.6 m. Per últim es troba una unitat de substrat de miocè que presenta un gruix de 7.10 metres. 

Durant la realització dels treballs de perforació s’ha posat especial atenció per a determinar el nivell 

freàtic de la zona d’estudi, donada la possibilitat d’un potencial posicionament de l’aigua en la zona 

d’influència de les pressions efectives transmeses per la cimentació en el sòl. 

No s’ha detectat la presència durant les feines de camp (08/06/10). 

A l’estudi nº3 d’Estudi Geotècnic es facilita tota la informació geològica necessària per a la realització del 

Projecte. 

Afectació al trànsit  

L’entrada i sortida de l’aparcament es realitzarà  per un únic accés, que serà per  l’Avinguda 

Mancomunitats Comarcals. Es tracta d’un carreró sense sortida, per tant serà per on es realitzi la sortida 

de camions. Com el solar disponible per a l’execució del Projecte és suficientment gran, es col·locaran 

les casetes per als operaris d’obra i contenidors per al reciclatge dels residus al mateix solar. D’aquesta 

manera  no s’haurà d’ocupar una part del carrer d’entrada. 

Molèsties de les obres  

Al trobar-nos amb un entorn urbà es necessari planificar l’execució del projecte de forma detallada per 

aconseguir una minimització de les molèsties que es poden causar als veïns de la zona. 

 

CONDICIONANTS PARTICULARS 

L’alçada mínima exigida per planta és de 2.60 m i l’alçada mínima lliure és de 2.20 m als passadissos de 

circulació; 2.10 m a la zona de places i 2.4 m a la zona de rampa d’accés i sortida. 

Les places d’estacionament tindran unes dimensions mínimes de 4.50 metres de longitud i 2.40 metres 

d’amplada. 

Es té previst que l’aparcament d’un vehicle es realitzi amb un màxim de tres maniobres. Els carrils de 

circulació tindran una amplada mínima de 3.00 metres en els trams rectes  amb un únic sentit, i de 3.50 

metres en trams de corba, amb un radi interior mínim de 4.25 metres. Els carrils de maniobra tindran 

una amplada mínima de 5,25 m per a places col·locades a 90º respecte els carrils. 

La pendent màxima a les rampes serà de 18% en trams rectes i 14% en trams en corba. Excepcionalment 

les rampes d’accés i sortida de vehicles, en trams rectes, podran tenir una pendent de fins el 25%.  

Es destinarà una plaça d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda per cada 33 places. Aquestes 

tindran una amplada mínima de 3,50 m o s’habilitarà una zona al costat de la plaça en sí de 2,40m com a 

mínim tal que, la suma de les amplades de la plaça més la zona habilitada arribin al mínim de 3,50m 

exigit. Aquestes places es senyalitzaran pintant el símbol internacional d’accessibilitat. 

Es disposarà d’un mínim de dues escales de sortida a l’exterior, ja que la distància a recórrer des de 

qualsevol punt de l’aparcament fins a una porta d’evacuació ha de ser menor a 50 m. Les escales hauran 

de tenir una amplada mínima de 1.30 m i s’ha de disposar d’un ascensor. 
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La ventilació forçada haurà de garantitzar una renovació de l’aire  de l’aparcament de com a mínim 6 

renovacions per hora i no inferior a 15m
3
/m

2
/h. El sistema de ventilació forçada estarà dotat 

d’instal·lacions d’impulsió i extracció d’aire en combinació amb les adequades instal·lacions de protecció 

contra incendis. Qualsevol punt de l’aparcament distarà menys de 25m d’una xarxa de ventilació. 

Les naus de l’aparcament hauran de dotar-se d’instal·lacions de polsadors d’alarma, instal·lacions de 

detecció automàtica d’incendis a base de detectors termovelocimètrics, boques d’incendi equipades i 

extintors d’incendi portàtils. Els sistemes de detecció automàtica d’incendis activaran les alarmes 

acústiques i òptiques en cas d’incendi. 

La il·luminació de l’aparcament serà com a mínim de 100 Lux a l’entrada i a la sortida i de 50 Lux a la 

zona d’estacionament, segons la normativa de l’Ajuntament. 

 

ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 

L’estudi d’impacte ambiental es desenvolupa de manera detallada a l’Annex nº 4 “Estudi d’Impacte 

Ambiental”.  

 

En aquest s’ha recollit una sèrie d’informació i actuacions que ajuden a entendre i a prevenir les 

possibles afectacions en termes ambientals, socials i d’entorn, que poden esdevenir a partir de les obres 

de construcció de l’aparcament objecte d’aquest projecte. 

 

Aquestes situacions i mesures preventives i correctores que s’exposen per a minimitzar l’impacte derivat 

es classifiquen segons el medi atmosfèric, el medi superficial i d’entorn exterior, el medi acústic, el medi 

geològic i el medi socioeconòmic. 

 

DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’APARCAMENT 

Característiques generals  

L’aparcament per a l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell disposarà de 243 places, 10 d’elles 

destinades a persones amb mobilitat reduïda, distribuïdes  equitativament entres les dues plantes que 

es construiran.  Cadascuna de les plantes tindrà una superfície de 3646.39 m
2
.  

La coberta s’urbanitzarà amb arbrat i mobiliari urbà amb l’objectiu de proporcionar un espai de 

tranquil·litat tant per als pacients de l’hospital com per a les visites d’aquests. 

Les dues plantes destinades a l’estacionament de vehicles, tindran una distribució de de 118 places la 

planta -1 i de 125 la planta 0. A la planta -1, es destinarà una zona destinada per les motos i també es 

trobaran els lavabos.   

L’entrada rodada es realitzarà pel final de l’Avinguda Mancomunitats Comarcals, mentre que l’accés pels 

vianants es farà per qualsevol dels dos edicles situats a la coberta urbanitzada. Només un d’ells disposa 

d’ascensor. 
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Accessos i sortides per a vehicles i  vianants  

Només hi haurà una rampa d’accés a l’aparcament, que es trobarà al final de l’Avinguda Mancomunitats 

Comarcals. Aquesta serà de doble sentit de circulació i tindrà una amplada de 10 metres. Per dins de 

l’aparcament només serà possible la circulació en un únic sentit.  

A la coberta urbanitzada es disposarà de dos edicles de 0.23x3.02x3.70 m per l’accés de vianants.  

Es disposa de dues rampes rectes que connecten la planta -1 amb la planta 0. Cadascuna d’aquestes 

rampes té una amplada lliure de 3.30 m.  

A l’entrada de l’aparcament es col·loca una reixa interceptora d’aigües pluvials que recollirà tota l’aigua 

que es dipositi en aquella zona i la transportarà fins a un dipòsit col·locat a la part posterior de 

l’aparcament. 

El paviment de la rampa d’accés esta constituït per una capa base de mescla bituminosa continua en 

calent tipus AC 22 base G i una capa de rodadura de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 

surf D. 

Disseny per a persones de mobil itat reduïda  

 Com s’ha comentat anteriorment es destinaran 10 places per a persones de mobilitat reduïda. Les 

places s’han col·locat el més a prop possible de l’ascensor i junt a les línies de pas per a vianants, 

complint la normativa de dimensió mínima d’una plaça per a persones de mobilitat reduïda.  

Els vestíbuls i els lavabos estan adaptats, de manera que es poden inscriure cercles de 1.50m de 

diàmetre amb les portes obertes. A més a més, s’han instal·lat barres de suport a 0.70 m d’alçada que 

han de resistir 150 kg en qualsevol direcció.  

Lavabos 

Els lavabos es situen a la planta -1, just al costat de l’ascensor. Es disposen de lavabos separats per 

dones i homes, mantenint la mateixa distribució, 2 inodors (1 adaptat) i 2 lavabos. 

 

ESTUDI D’ALTERNATIVES 

L’estudi d’alternatives consisteix en analitzar les diferents alternatives proposades per a l’execució de 

l’aparcament.  

Ens trobem amb un hospital situat a una zona residencial, la qual no disposa d’un aparcament públic 

pels usuaris del centre mèdic. Degut a que, annex a l’edifici hi ha un solar, s’ha decidit que la millor 

opció, per la seva ubicació, serà la construcció de l’aparcament en aquest espai.  

És per aquest motiu que l’estudi de les alternatives estarà basat únicament en les diferents opcions 

constructives. La primera, considerant un dimensionament del forjat amb llosa massissa i l’altre amb 

llosa reticular. 

A l’annex nº 8 “Càlcul d’estructures” es fa un estudi detallat d’aquestes dues alternatives, tot 

comparant-les i  determinant quina de les dues és més viable econòmicament. 
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PROCEDIMENT CONSTRUCTIU 

Alhora de dissenyar l’estructura, s’han triat com element de contenció pilots col·locats  al  llarg de tot el 

perímetre de l’aparcament. La secció d’aquests es de 50x50 cm
2
 i una profunditat de 6 metres. Podríem 

utilitzar tant murs de pantalla com pilons com a elements de contenció, però s’ha escollit la segona 

opció per reduir costos. El volum de terres que es preveu excavar amb la col·locació dels pilons és de 

1807 m
3
. 

Al costat annex a l’hospital es construirà un mur de contenció de 10 metres d’alçada. Serà l’únic costat 

que romandrà tancat. Aquest mur es construirà en dues fases. Una primera que consistirà en 

l’aixecament d’aquest fins a una alçada de 5 metres (Planta -1), i la segona fase que consistirà en 

aixecar-lo fins als 10 metres d’alçada. 

L’espai que quedarà buit entre el mur i el terreny, s’haurà d’omplir amb terra. Aquesta s’anirà 

compactant en capes de 30 cm. El volum aproximat de terres necessàries per a omplir la part del trasdós 

del mur és de 3550’8 m
3
. 

Referent al dimensionament del forjat, s’ha fet un estudi d’alternatives fent el càlcul amb una llosa 

massissa o amb un llosa reticular, mitjançant la utilització del programa CYPE Ingenieros. (Veure Annex. 

8. Càlcul d’Estructures). La solució escollida es la de llosa reticular ja que ens proporciona una estructura 

mes lleugera i més barata. I a la vegada més sostenible, ja que la producció tant de formigó com d’acer 

disminuiran considerablement.  La solució escollida, per tant, és la llosa reticular amb caixetons 

recuperables. 

En contacte amb el terreny es fara una llosa de fonamentació de 110 cm de cantell. En un primer 

moment es va fer el càlcul amb un cantell inferior però no era capaç de fer de fonament i produïa 

desplaçaments verticals. 

Els forjats entremitjos  són amb llosa reticular de caixetons recuperables de cantell 42 cm; mentre que 

pel forjat de la planta superior és reticular  amb caixetons recuperables  de 50 cmer a les lloses 

intermitges, s’utilitzaven un caixetons recuperables. 

INSTAL·LACIONS 

 

Instal·lació elèctrica  

La instal·lació elèctrica d’aquest local està composta de les següents parts: 

• Escomesa, amb doble subministrament elèctric. 

• Enllumenat normal. 

• Enllumenat d’emergència. 

• Instal·lació de força 

 

L’establiment disposarà de dos sistemes de subministrament elèctric procedents, cadascun d’ells, de 

transformador independent: 

• Subministrament normal, el qual serà capaç de suportar el total de la instal·lació. 

• Subministrament de reserva, el qual suportarà les instal·lacions d’enllumenat, de seguretat, de 

ventilació, i els mecanismes per l’obertura i el tancament de les portes d’accés de vehicles. 
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Ventilació forçada  

Tot i tenir tres de les quatre parets obertes, no se li pot adjudicar la condició d’aparcament obert ja que 

no compleix la normativa segons el CTE. Es per aquest motiu que l’aparcament haurà d’estar dotat de 

ventilació forçada. 

La ventilació de l’aparcament té per finalitat la renovació de l’aire de l’aparcament, contaminat 

principalment pels fums d’escapament dels vehicles i, per altra banda l’extracció de fum en cas de 

produir-se un incendi. 

Es realitzaran extraccions i aportacions d’aire independents per planta, ambdues forçades i amb 

sistemes independents. A cada planta es disposarà d’enceses independents que permetin la posada en 

marxa dels ventiladors. Aquest interruptor estarà situat en lloc de fàcil accés i degudament senyalitzat. 

Fontaneria  

Les canonades aniran vistes en els recorreguts generals per cel ras, sempre que sigui possible, i 

encastades en les baixades. En aquest darrer cas aniran protegides amb tub corrugat de simple paret 

per diferenciar aigua freda i calenta.  

Les circulacions principals es desenvolupen pel sostre de la planta -1 on es troben els lavabos, i en 

muntants per a alimentar el punt de neteja de la planta 0. 

Sanejament 

La sortida a  xarxa pública de les plantes -1 i 0, pel fet de situar-se per sota de la cota de connexió a 

clavegueram, es realitzarà de forma bombejada.  

 

Referent a les aigües pluvial, es col·locarà un dipòsit d’uns 50 m
3
 a la part posterior de l’aparcament,  de 

manera que estigui a la cota de la planta -1. Rebrà l’aigua provinent de dos punts de recollida. El primer 

d’ells, serà a l’entrada de l’aparcament on es col·locarà una reixa interceptora que mitjançant una 

canonada horitzontal farà arribar l’aigua al dipòsit. 

L’altre punt serà a la coberta, on es col·locaran tres punts de recollida de les aigües pluvials per fer front 

a tota la superfície. Aquests estarien connectats mitjançant una canonada horitzontal que aniria 

connectada a un baixant connectat amb el dipòsit. 

L’aigua d’aquest dipòsit, posteriorment seria bombejada per dues bombes amb l’objectiu de ser 

utilitzada pel reg de l’arbrat present a la coberta de l’edifici. 

 

Enllumenat  

A les instal·lacions per a enllumenat de locals o dependències on es reuneixi públic, el nombre de línies 

secundàries i la seva disposició en relació amb el total de les llumeneres a alimentar haurà de ser de 

manera que el tall de corrent en una d’elles no afecti a més de la tercera part del total de llumeneres 

instal·lades en els locals o dependències que s’il·luminen alimentades per aquestes línies. 

 

De manera que en els locals de pública concurrència les llumeneres estaran repartides en almenys 3 

diferencials per cada zona ocupable pel públic, de forma que l’obertura d’un diferencial no deixi fora de 

servei més de 1/3 de les lluminàries. 

 

Les lluminàries escollides estan equipades amb llums de fluorescència (compactes o normals), degut al 

seu baix consum i alt rendiment. Aquests aparells d’enllumenat seran làmpades fluorescents de de 1x 58 

W, estanques i amb grau de protecció IP-65, distribuïdes uniformement per aconseguir el nivell 

d’enllumenat adequat a l’ús. Mentre que a l’exterior de l’edifici la lluminària a instal·lar serà estanca i 

presentarà un grau de protecció IP-65. 
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Enllumenat d’emergència i senyalització  

S’han previst línies independents per realitzar l'enllumenat d'emergència i senyalització. 

D'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió no hi haurà en cap cas més de 

12 punts alimentats per la mateixa línia en la mateixa planta.  

L’enllumenat d’emergència garantirà un nivell d’il·luminació mínim de 5 lux en els elements d’extinció 

d’incendis, de 3 lux en la totalitat dels eixos dels recorreguts d’evacuació, i de 0,5 lux en qualsevol punt 

ocupable. 

 

Les lluminàries d’emergència es col·locaran com a mínim a 2 m del nivell del terra i en tots els punts que 

sigui necessari destacar un perill potencial tals com: les portes existents en els recorreguts d’evacuació, 

en cada tram d’escales, en qualsevol canvi de nivell i en els canvis de direcció i interseccions de 

passadissos. Per més detall, veure la documentació gràfica que s’adjunta amb el projecte.  

 

Protecció contra incendis 

1.Detecció i polsadors d’alarma 

 

Els disposaran de detector termovelocimètrics que s'instal·laran sempre directament sota el sostre o la 

coberta. Entre detectors i murs o bigues la distància mínima serà de 50 cm a excepció dels corredors, 

conductes i parts semblants de l'edifici de menys d'1 m d'ample. 

Els detectors han d'estar lliures de tot obstacle en una zona de 50 cm al seu voltant. 

 

2. Extintors 

 

Es disposaran d’extintors  del tipus pols polivalent / diòxid de carboni, col·locats en totes les plantes de 

manera que el recorregut real en cada planta no superi des de tot origen d'evacuació fins a l'extintor 

més proper una distància de 15 m. L’alçada de col·locació serà de 1.0 m. 

 

3.  Boques d’incendi (BIE) 

 

Es disposaran boques d’incendi de 25 mm (BIE 25), quatre a cada planta. Cada boca d’incendis disposarà 

de mànega de 20 metres que afegits als 5 metres d’abast establerts en el “reglamento de Instalaciones 

de Protección contraincendios (Real decreto 19421/1993)”  permeten protegir qualsevol punt de 

l’aparcament. La separació màxima entre boques serà , per tant, de 50 metres. 

 

Urbanització 

Pel drenatge superficial de la zona urbanitzada s’instal·larà el sistema modular de trinxeres de ACO 

Drain que consisteix en canals prefabricats fets ja sigui de concret polimèric resistent a la corrosió o de 

fibra de vidre, amb reixes d’una varietat de materials per totes les aplicacions de càrrega. Aquestes 

reixes es connectaran a un sistema de tubs de PVC que puguin absorbir l’aigua de pluja i reconduir-la 

cap al dipòsit col·locat a la part posterior de l’aparcament. 

La urbanització es pavimentarà amb llambordes de llosa flotant de 50x50x5,5. És un paviment 

desenvolupat específicament per ser col·locat com a paviment flotant en cobertes transitables, terrasses 
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i sostres de garatge. Amb aquest sistema s’obté un paviment desmuntable i accessible a efectes de 

reparació ja que la col·locació es realitza en sec sense necessitat de material d’enganxament.  

Destaca per la seva duresa singular i l’acabat estètic basat en una barreja de colors resistents al pas del 
temps.  S’ha previst combinar la zona amb arbrat i mobiliari urbà.  
 

SERVEIS AFECTATS 

El tram que compren l’entrada de l’hospital i el carrer d’urgències, on es col·locarà l’entrada a 

l’aparcament,  ens trobem amb una canalització de Gas natural. També, a la mateixa zona, es presenta 

un creuament pel mig del vial de Telefònica. Tots dos creuaments estan controlats i marcats als plànols 

detallats a l’apartat Plànols del projecte. 

TERMINIS D’EXECUCIÓ DE LES OBRES. 

El termini per a l’execució de les obres és de 8 mesos, S’ha valorat les obres a realitzar i els elements a 

subministrar així com els possibles imprevistos. 

Per tal d’obtenir la justificació del termini d’execució de les obres, veure Annex 13. Pla d’Obres 

El termini de garantia serà d’un (1) any a partir de la firma de l’Acta de Recepció. 

 

CLASIFICACIÓ DEL CONTRATISTA. 

Per que el contractista pugui executar aquest tipus d’obra s’ha d’acreditar en alguna de les 

circumstancies següents: 

a) Haver executat obres específiques del subgrup durant el transcurs dels últims cinc anys.  

b) Haver executat, en el mateix període de temps que el apartat anterior, obres específiques d’altres 

subgrups amb major complexitat i amb major importància, de tal manera que el subgrup que tractem 

quedi com dependent d’algun d’aquest de major importància.  

c) Com, sense haver executat obres en els últims anys, es disposi de suficients mitjans financers, de 

personal experimentat i maquinaria o equips de especial aplicació al tipus d’obra a que es refereixi el 

grup. 

 

FORMULA DE REVISIÓ DE PREUS. 

El preu del contracte podrà ser revisat mensualment, aplicant el import de cada certificació de l’obra a 

les variacions percentuals (positives o negatives) que experimenti el ICCC. Aquestes variacions resultant 

de dividir l’índex corresponent al mes d’execució dels treballs relacionats amb les certificacions 

corresponents al mes en el qual l’adjudicatari va presentar la seva oferta, de conformitat amb la formula 

següent. 

[(In/I0)x100]-100 = percentatge de variació (positivo o negativa) 

In: Índex del mes en el que s’executen els treballs. 

I0: Índex del mes de presentació de la oferta. 
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

A l’Annex nº9 es desenvolupa el Programa de Control de Qualitat de les obres. 

ESTUDI SEGURETAT I SALUT 

En compliment de l’article 4 del Real Decret 1627/1997 del 24 d’octubre, i l’apartat 1 de l’article 107 de 

la Llei 20/2007 del 300 d’octubre de Contractes del Sector Públic, a l’Annex nº15 s’adjunta un Estudi de 

Seguretat i Salut per a les obres de l’aparcament i la urbanització superficial. 

 

El pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut ascendeix a 115.391,38€ (CENT QUINZE MIL TRES-CENTS 

NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS) 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

A l’Annex nº14 s’adjunta la justificació de preus. 

RESUM DEL PRESSUPOST 

Al Document nº4  Pressupost s’adjunten tots els documents que defineixen la totalitat de les unitats 

d’obra del “Projecte executiu d’un aparcament de dues plantes per a l’Hospital Sant Joan de Déu de 

Martorell””: Amidaments, Quadre de preus nº1, Quadre de preus nº2, Pressupost, Resum del 

Pressupost i Últim full. 

 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) ascendeix a una quantitat de 3.797.534,76€ 

 

Afegint al PEM del projecte els percentatges corresponents a les despeses generals (13%), Benefici 

Industrial (6%) i l’IVA (21%), s’obté el Pressupost d’Execució per Contracte, que ascendeix a una 

quantitat de 5.468.070,31 

 

 

 

DOCUMENTS QUE COMPOSEN EL PROJECTE 

El present Projecte es composa dels següents documents: 

 

Document nº1. Memòria i annexos. 

 Memòria 

 Annexos de la memòria 

  ANNEX 1.  Situació actual  

  ANNEX 2. Topografia 

  ANNEX 3. Estudi Geotècnic 

  ANNEX 4. Estudi d’Impacte Ambienta  

  ANNEX 5. Pla i Gestió de Residus 

  ANNEX 6. Servei Afectats 

  ANNEX 7. Estudi d’Alternatives 

  ANNEX 8. Càlcul d’Estructures 
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  ANNEX 9. Control de Qualitat 

  ANNEX 10. Instal·lacions 

  ANNEX 11. Persones amb mobilitat reduïda 

ANNEX 12. Urbanització 

ANNEX 13. Pla d’obra  

ANNEX 14. Justificació de Preus   

  ANNEX 15. Estudi de Seguretat i Salut 

 

Document nº2. Plànols 

 

Document nº3. Plec de condicions 

 

Document nº4. Pressupost 

 Amidaments 

 Quadre de preus nº1 

 Quadre de preus nº2 

 Pressupost 

 Resum de pressupost 

 Últim full 

 

CONCLUSIÓ 

 

Amb l’exposa’t a la Memòria i els seus Annexos, així com a la resta de documents del present Projecte, 

es creu suficientment justificat el mateix, per la qual cosa s’eleva a la consideració de la superioritat, 

sotmetent-lo a la seva aprovació si procedeix. 

 

Barcelona, Octubre 2013 

L’autor del projecte, 

 

 

 
 

Ferran Garcia Hernandez 

Enginyer de Camins, Canals i Ports. 
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INTRODUCCIÓ 
Aquest annex informa sobre la situació del solar que limita amb l’Hospital Sant Joan de Déu a l’oest; a 

l’est i al sud amb els horts de l’Anoia i al nord amb l’Avinguda Fèlix Duran i Canyameres i l’Avinguda 

Mancomunitats Comarcals per on es realitzarà l’entrada a l’aparcament,  com mostra la fotografia 1 i 2. 

REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
A partir del següent reportatge fotogràfic es pot observar l’estat actual del solar en la seva totalitat, de 

la mateixa manera que es visualitza la situació en la que es troba el carrer i els edificis contigus. 

 

Les fotografies han estat realitzades al mes de maig de 2013. 

 

Fotografia 1  
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Fotografia 2 

 

Fotografia 3 
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Fotografia 4 

 

 

Fotografia 5 
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Fotografia 6 

 

 

Fotografia 7 
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Fotografia 8 

PLÀNOL OBTENCIÓ FOTOGRAFIES 

 

 

Figura 1. Plànol d'obtenció de les fotografies 



 

 

 

 

 

ANNEX 2. TOPOGRAFIA 
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Topografia 
Donat que el present projecte és un projecte d’àmbit acadèmic, no ha estat possible realitzar un 

aixecament topogràfic propi. No obstant, s’ha contactat amb l’Ajuntament de Martorell, que ha 

proporcionat el material adequat pel propòsit del projecte. 

 

En base a la topografia facilitada per l’Ajuntament de Martorell s’ha pogut determinar la localització de 

punts que s’han considerat necessaris per saber la cota del terreny.  

 

A la documentació gràfica queden reflectits els punts considerats amb les seves respectives cotes. 
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INTRODUCCIÓ 
En aquest annex es pretén donar una guia pràctica per a la campanya de reconeixement que s’hauria de 

realitzar en el cas que es tractès d’un projecte real i no acadèmic, com és el cas del projecte executiu de 

l’aparcament subterrani per l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell situat a l’Avinguda Mancomunitats 

Comarcals 1-3. 

S’utilitza l’informe geotècnic realizat per l’empresa TECSÒL, Assessoria tècnica del sòl, S.L, amb data 

d’abril de 2010,  per a les obres d’ampliació de l’Hospital  Sant Joan de Déu.  

1. OBJECTIUS 
Els objectius proposats de l'estudi geotècnic són: 

· Descripció de les unitats litològiques interessades en el projecte constructiu. Definició d'unitats 

geotècniques d’assentament. Obtenció de perfils. 

· Identificació i caracterització geomecànica de les unitats geotècniques de suport de la fonamentació. 

· Condicions d'excavabilitat. 

· Pressions admissibles a les cotes de suport i en fondària. 

· Detecció, mesura i registre del nivell freàtic. Influència sobre l’obra. 

2. CAMPANYA DE RECONEIXEMENT 

2.1 Treball de camp 

Per abastar els objectius plantejats en el present estudi s’han de realitzar una sèrie de treballs i assaig 

d’acord amb les especificacions del Document Bàsic SE-C del Codi Tècnic de l’Edificació CTE (BOE 

29/0/06). 

 

Segons aquestes especificacions (Taula 1), la campanya de treball s’ha de dimensionar considerant el 

següent tipus de construcció i grup de terreny, englobant el tipus de construcció en el grup C-1 ja que 

tenim menys de 4 plantes i el grup del terreny en el grup T-1 ja que la majoria de fonamentacions seran 

de tipus directe. 

 

 

 

Taula 1. Especificacions del Document Bàsic SE-C del CTE 

  Tipus de construcció    Grup de terreny  

 Tipus   Descripció   Grup   Descripció  

 C-0   < 4 plantes i sup. cons. < 300 m²  X  T-1   Terrenys favorables  

X C-1   Altres cons. de < 4 plantes   T-2   Terrenys intermitjos  

 C-2   Cons. de 4 a 10 plantes   T-3   Terrenys desfavorables  

 C-3   Cons. de 11 a 20 plantes      

 C-4   > 20 plantes o cons. singulars      
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2.2 Metodologia i cronograma 

Els treballs d'investigació geotècnica de superfície i subsòl presentats en aquest document s'han 

realitzat seguint les pautes de bona pràctica en ordre a la sistemática i ús de les indicacions 

metodològiques documentades a les Normes Tecnològiques Espanyoles d'Estudis geotècnic per a 

cimentacions NTE-CEG i complint el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), així com atenent les demandes 

tècniques proposades per la Direcció Facultativa de Projecte i Obra, i assolint els nivells de requeriment 

especificats en el manual de qualitat de TECSÒL per a estudis geotècnics. 

 

S’ha procedit a executar la campanya de reconoeixement geòlogic següent: 

 

 

Estudi Geotècnic G13610.2010 

Nombre de punts a reconèixer 5 

Tècnica de investigació 

3 Sondeig a rotació  

A profunditats variables entre 2.50 

i 9.00 m 

2 Afloraments Distribuïts per la parcel·la 

Assaigs "in situ" 

SPT 7 

Mostra inalterada 2 

Mostra alterada 1 

Assaigs de laboratori 

· Contingut qualitatiu en sulfats -UNE 83963:2008 

·Anàlisi granulomètrica per tamisat - UNE 130101:1995 

·Límits d'Atterberg - UNE 103103:1994 - UNE 103101:1995 

 

 

S’han executat les següents fases del programa de treballs per a la realització de 

l'estudi: 

 

· Planejament de la campanya geotècnica: Estudi de propostes, definició i validació 

d'objectius. Programa de treballs: 21/05/10. 

· Adjudicació dels treballs: 01/06/10. 

· Reconeixement geològic de camp: Treballs de prospecció, presa de dades i realització d'assaigs "in 

situ": 08/06/10. 

· Recopilació de resultats: Recepció resultats de camp i laboratori, estudi, anàlisi, 

interpretació i redacció de l'informe geotècnic 17/06/10. 

· Entrega d’informe: L’informe dels treballs s’ha presentat el 23/06/10. 

 

2.3 Treballs realitzats 

2.3.1Sondeigs Mecànics 

Els treballs d'investigació mecànica del subsòl, realitzats per exploració amb sondeig a rotació amb 

extracció de testimoni continu, ha permès de determinar la naturalesa, disposició, potència, duresa i 

textura dels diferents nivells litostratigràfics del subsòl.  
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La perforació s'ha realitzat amb un equip de sondeig Tecoinsa TP-30 muntat sobre vehicle tot terreny 

que ha permès de perforar a rotació fins a una profunditat máxima investigada de 9.00 metres. 

El mètode de perforació utilitzat ha estat la rotació amb barrina helicoïdal amb diàmetre de sondeig de 

101 mm. 

A continuació es presenta la taula dels metres de perforació en els sondeigs, per a cada tipus litològic-

granulomètric de terreny investigat. 

 

Sondeig Profunditat (m) 

S-1 9.0 

S-2 9.0 

S-3 3.0 

Total:  21.0 

 

 

2.3.2 Assaig de Penetració Estàndard 

Per avaluar el comportament geomecànic dels materials a la resistència dinàmica a la penetració 

estàndard es realitzen en camp assaigs normatius tipus SPT (“Standard 

Penetration Test”). L'assaig SPT pertany al grup d’assaigs de penetració que es coneixen amb el nom 

d’assaigs d’informació discontínua. L'assaig consisteix en fer penetrar un con estàndard, normalitzat, 

mitjançant el colpeix proporcionat per una massa de 63.5 Kg de pes que cau lliurement des de una 

alçada de 76,2 cm. 

 

Prèviament es marquen en el varillatge quatre senyals, de forma que s’individualitzen  3 espais de 15 cm 

cadascun. El resultat s’obté de contar el nombre de cops necessaris per enfonsar 15 cm de varillatge en 

el sòl. 

La primera sèrie de cops es menysprea per considerar-se que el fons de la perforació resta alterat a 

conseqüència de la rotació de la base de l'estri de perforació. Llavors, es conten, tot seguit, les dues 

seqüències o sèries de cops consecutives; la suma de les quals ens permet d'obtenir el valor "N". 

Igual que a l’assaig de penetració comentat anteriorment, també es poden aplicar les correccions per 

excés de fins i per la presència del nivell freàtic. A partir del valor N, N' ó en qualsevol cas N1, i a partir 

dels estudis de Terzaghi, les taules de Peck i la fórmula de Meyerhoff, es poden conèixer les resistències 

dels estrats investigats del subsòl amb força aproximació. 

En sòls que es necessita més de 50 cops per una penetració de 15 cm es registra la longitud 

d'empotrament del mostrejador i s'indica RETOP o REBUIG a la penetració (R en les columnes). 

 

En el present estudi s'han realitzat set assaigs SPT. A continuació es dona una relació detallada  amb els 

resultats en forma de taula: 
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2.3.3 Mostres inalterades 

Les tasques de camp han estat complementades amb l'execució d’assaigs per a l’obtenció de mostra 

inalterada, representativa dels materials prospectats. 

La identificació adequada dels estrats del subsòl requereix la recuperació de mostres que continguin 

inalterades les propietats del material, segons es troben "in situ". Per a l'extracció s' utilitza un tub 

llevamostres normalitzat que es baixa amb varillatge de sondeig. Tot seguit, el llevamostres és forçat a 

incar-se en el terreny per a, posteriorment, retirar-lo amb la mostra a l'interior del tub. La penetració 

total del llevamostres és de 60 cm. 

En el cas de graves i bolos, que provoquen rebuig a la penetració, s’ha recollit mostra alterada del 

testimoni extret. 

En el següent quadre-resum es documenten les dades dels assaigs realitzat d’extracció de mostra 

inalterada (MI) i mostra alterada (MA): 

3. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
3.1 Geologia general 

A la figura 1 es mostra la geologia de Martorell. A la zona d’actuació de l’aparcament, assenyalada amb 

vermell, hi ha dos tipus de terrenys. El primer es tracta d’argiles fossilíferes i llims (NMal); mentre que el 

segon, és una  terrassa del Llobregat i afluents (Ll_QT2). 

 

 

Figura 1. Mapa geològic de Martorell. Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) 

 

3.2 Estructura geològica i geotècnica de detall 

La zona objecte d'estudi es troba emmarcada al límit de la Depressió del Vallès- Penedès amb la 

Serralada Litoral. Aquesta depressió, estesa per la major part de la franja costera catalana, es d'origen 

tectònic i està limitada pel NW i SE per dues falles normals de sòcol que provoquen l'enfonsament del 

bloc central. 
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La depressió està en general reomplerta per materials d' edat Miocena, format alternances de lutites, 

gresos i conglomerats de tonalitat principalment rogenca. A la zona d’estudi aquests materials 

presenten un lleuger cabussament cap el SW entre 10 i 15 º. 

 

Per sobre es troben materials quaternaris de terrassa fluvial discordants sobre el Miocè, composat per 

graves, bolos i sorres a la base i per argiles, llims i nòduls al sostre.  

 

En detall, les característiques litològiques i la disposició estructural dels materials investigats és la que es 

descriu a continuació: 

 

·Rebliment: Unitat formada per materials aportats principalment pel terraplenat entre l’edifici i el mur 

de contenció. Es composa de sorres i fins amb graves de tonalitat marró fosc a rogenc. Aquesta unitat es 

troba a la superfície. El gruix detectat és troba entre 0.4 i 4.3 metres, tot i que no es descarta que en 

algun punt pugui ser superior. El major gruix detectat es troba en S-2, mentre que a S-1 s’ha detectat de 

1.9 metres. 

·Unitat d’argila llimosa amb nòduls: Unitat formada per argiles llimoses amb nòduls carbonatats petits 

de tonalitat marronosa que passa a rogenca en profunditat, pertanyent al quaternari. Detectada nomes 

al sondeig S-3, a la part més superficial. El gruix detectat es de 2.0 m 

·Unitat de graves i bolos amb sorres: unitat formada per graves i sorres amb còdols arrodonits 

principalment calcaris, amb nivells semicimentats d’elevada duresa, d’edat quaternària. Aquesta unitat 

és detectada només al sondeig S-3, a la part més superficial, a partir de 2.40 m. El gruix detectat és de 

0.6 m. 

·Unitat de substrat miocè: Lutites, gresos i conglomerats: Unitat formada per lutites (principalment 

limolites), amb intercalació de gresos i conglomerats d’edat terciària. Segons observació dels 

afloraments existents presenten un lleuger cabussament cap al SW d’aproximadament 10-15º. Aquesta 

unitat és detectada als sondeig S-1 i S-2 a profunditats variables entre 1.9 i 4.3 m respecte cota 

d’embocadura. El gruix detectat és de 7.10 m. 

 

4. HIDROLOGIA SUBTERRÀNIA – Nivell Freàtic 
Durant la realització dels treballs de perforació s’ha posat especial atenció per a determinar el nivell 

freàtic de la zona d’estudi, donada la possibilitat d’un potencial posicionament de l’aigua en la zona 

d’influència de les pressions efectives transmeses per la cimentació en el sòl. 

No s’ha detectat la presència durant les feines de camp (08/06/10). 
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INTRODUCCIÓ 
L’objectiu d’aquest document és recollir una sèrie d’informació i actuacions que ajudin a entendre i a 

prevenir les possibles afectacions en termes ambientals, socials i d’entorn, que poguessin esdevenir a 

partir de les obres de construcció de l’aparcament objecte d’aquest projecte. 

Aquestes situacions i mesures preventives i correctores que s’exposen per a minimitzar l’impacte derivat 

es classifiquen segons el medi atmosfèric, el medi superficial i d’entorn exterior, el medi acústic, el medi 

geològic i el medi socioeconòmic. 

1. MEDI ATMOSFÈRIC 
L’augment de concentració de partícules de pols és considerat l’impacte més important durant la fase 

de construcció. Entre les mesures per prevenir i minimitzar els impactes durant la fase de construcció 

s’han de destacar les següents: 

 Reg periòdic de les zones de major emissió de pols: zones on s’efectuïn moviments de terres, 

superfícies denudades etc. La freqüència d’aquesta mesura dependrà de les condicions 

climàtiques i de la fase d’obres, havent d’incrementar previsiblement en època de sequera i 

durant la fase de moviments de terres. 

 

 Controlar visualment la quantitat de pols a l’atmosfera. Si es detecta una elevada concentració 

de partícules en suspensió s’adoptaran les mesures oportunes: aturada de les activitats 

generadores de pols, etc. 

 

 Si mitjançant inspecció visual s’observa quantitats ostensibles de pols acumulada a la vegetació 

de les zones verdes existent a les rodalies de la zona de l’aparcament. Es prendran les següents 

precaucions: 

 

1. Netejar la superfície foliar de la vegetació afectada mitjançant reg amb aigua. 

2. Realitzar les unitats d’obra més problemàtiques en horaris de menor 

incidència sobre la població afectada. 

3. Utilització de veles de protecció als vehicles que transportin material polsós o 

bé humectació del mateix. 

4. Minimització de les emissions de pols de les zones d’acopis, mitjançant veles 

si fos necessari. 

5. Bona senyalització dels límits de l’obra per tal d’evitar que no es 

produeixi trànsit de vehicles fora de les àrees estrictament necessàries. 

6. Retirada dels llits de pols i neteja de les calçades de l’entorn d’actuació 

utilitzades pel trànsit de vehicles d’obra. 

 

 Pel control de les emissions de gasos i partícules contaminants procedents dels motors de 

combustió interna de les màquines mòbils no de carretera s’aplicarà la normativa vigent al 

respecte, la Directiva 97/68/CE del Parlament Europeu i del Consell (16 de desembre de 1997). 

Aquestes mesures es refereixen al control de les emissions de NO2 e hidrocarburs HC, per 

evitar la formació d’ozó troposfèric (O3) i les conseqüents repercussions sobre la salut i el medi 

ambient; i la reducció de NOx i HC per evitar els danys causats al medi ambient per acidificació. 
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 Controlar que la maquinària i vehicles usats en l’obra han superat  favorablement les 

inspeccions tècniques reglamentàries exigides (ITV). La maquinària que no compleixi les 

condicions requerides, serà retirada i substituïda per una altra de les mateixes característiques 

però amb els certificats vigents. 

2. MEDI SUPERFICIAL I D’ENTORN EXTERIOR 
Segons l’estudi geotècnic (Annex 3) la zona de l’obra no s’ha detectat presència de nivell freàtic o restes 

d’aigües colgades. Encara que això no vol dir que no es pugui desenvolupar un nivell colgat als materials 

més granulars o circulacions preferents d’aigües entre límits estratigràfics en condicions de pluviometria 

alta. Per això respecte a la hidrologia subterrània i superficial s’ha de tenir en compte el següent: 

 

 Evitar la compactació dels materials més permeables pel pas de la maquinària pesada i el 

rebliment amb el material inadequat de les zones excavades. Només s’utilitzaran les vies 

d’accés i rutes internes definides. 

 Prohibir l’abocament de runes i altres residus als barrancs i als cursos hídrics de la zona. Evitar 

qualsevol tipus d’obstacle o acopi de materials, aigües avall o a dalt dels drenatges. 

 Correcta senyalització de l’obra. 

 Les operacions de desmantellament i de moviment de maquinària es suspendran en dies de 

pluja intensa, per evitar l’aportació de sòlids a l’escolament superficial. 

 Efectuar la neteja i manteniment de la maquinària només en les zones habilitades per aquest 

ús. 

 Disposar de suficient material absorbent a les zones de maquinària per una actuació immediata 

en cas de produir-se vessaments accidentals. 

 Garantir l’estabilitat de tots els moviments de terres efectuats. Buscar una ubicació adequada 

pels abocadors i zones de préstec suficientment allunyada dels cursos hídrics. 

 Recuperar les condicions inicials del medi hídric, en aquest cas no serà complicat, en els cursos 

on s’han actuat o en les zones afectades pels treballs. 

3. MEDI ACÚSTIC 
Durant la fase de construcció es proposen les següents mesures per disminuir 

l’impacte acústic: 

 

 Delimitar les activitats productives de soroll a les hores de major activitat humana, sempre en 

horari diürn i laboral. 

 

 Revisions periòdiques i posada a punt de la maquinària. Es realitzarà un control inicial dels 

nivells d’emissió acústica de la maquinària mitjançant la identificació del tipus de maquinària i 

el camp acústic que origina en condicions normals de treball. Si es detectés que una 

determinada unitat sobrepassa els nivells acústics admissibles, es proposarà la seva substitució 

per una altra del mateix model però en bones condicions en el cas que la unitat presentés un 

comportament anormal, o bé per un altre model que generi menor emissió de sorolls. 

S’instal·laran silenciadors en les maquinaries que ho precisin. 

 

 Sempre, i en igualtat de condicions i eficàcia, s’utilitzarà la maquinària i els processos més 

silenciosos. 
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4. MEDI GEOLÒGIC 

Per a la deposició dels excedents de terres, caldrà escollir abocadors prèviament reglamentats i 

controlats. Així, es proposa la utilització d’activitats extractives abandonades properes a la traça com a 

zones d’abocadors de les terres sobrants. (Veure Annex 5- Gestió de residus). 

5. MEDI SOCI-ECONÒMIC 

5.1 Patrimoni cultural 

 

No s’ha detectat cap element d’interès cultural a les proximitats de l’obra que pogués veure’s 

afectat per l’execució de les obre de l’aparcament soterrat. Per aquest motiu no es preveu cap 

mesura en aquest sentit. 

 

5.2 Infraestructures de l’entorn humà  

Es prendran les següents mesures: 

 

 Respectar la normativa de seguretat viària del municipi (senyalitzacions). 

 Reposició de les línies de serveis afectades. 

 Evitar que la maquinària embruti excessivament els carrers del voltant. 

 Realitzar una neteja periòdica dels vehicles d’obra, sobretot de les rodes. 

 

Es presenta un recull de propostes on queden reflectides les mesures correctores i s’especifica si estan 

contemplades en l’estudi Informatiu, si estan pressupostades en el present estudi d’impacte Ambiental, 

si van a càrrec del contractista o si representen bones pràctiques ambientals 

 

Mesures de caràcter general 

 

 Realitzar un estudi històric i arquitectònic. 

 Realitzar un seguiment arqueològic durant els moviments de terres. 

 Reposar les línies de serveis afectades. 

  

Mesures que haurà de dur a terme el contractista 

 

 Senyalitzar els límits de l’obra i vials interns. 

 Regar periòdicament els camins de rodadura i les zones de major emissió de pols. 

 Utilitzar veles de protecció als vehicles que transportin material polsós o bé humectació del 

mateix. Minimitzar les emissions de pols de les zones d’acopis, mitjançant veles si fos necessari. 

 Retirar els llits de pols i netejar les calçades de l’entorn d’actuació utilitzades pel trànsit de 

vehicles d’obra. 

 Realitzar una neteja periòdica dels vehicles, sobretot de les rodes. 

 

Recomanacions de caràcter general 

 

 Utilitzar les vies d’accés i rutes internes definides. 

 Situar les instal·lacions auxiliars d’obra en zones de baix valor ambiental. 

 Efectuar la neteja dels camions de formigó a la pròpia planta de formigonat. 

 Controlar que la maquinària i vehicles tenen l’ITV vigent. 
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 Revisar periòdicament i posar a punt la maquinària. 

 Minimitzar el trànsit de maquinària pesant. 

 Realitzar les unitats d’obra més problemàtiques en horaris de menor incidència sobre la 

població afectada (horari diürn i laboral). 

 Delimitar la velocitat a 30 km/h. 

 Prohibir l’abocament de runes i altres residus als barrancs i cursos hídrics de la zona. 

 Extremar les mesures de precaució quant a abocaments d’hidrocarburs, ciments, runams, i 

durant els processos de formigonat. 

 Suspendre les operacions de desmantellament i de moviment de maquinària en dies de pluja 

intensa. 

 Comprovar la correcta execució de les estructures de fàbrica i obres de drenatge. 

 Aplicar mesures per prevenir possibles incendis derivats de l’execució de les obres. 

 Garantir l’estabilitat de tots els moviments de terres efectuats. 

 Per a la deposició dels excedents de terres, escollir abocadors prèviament reglamentats i 

controlats (activitats extractives abandonades properes a la traça). 

 Respectar la normativa de seguretat viària (senyalitzacions). 

 No malmetre les infraestructures existents. 
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INTRODUCCIÓ 
El 13 de febrer de 2008, es va publicar al BOE el Reial Decret del 1 de febrer, pel qual es regula la 

producció i gestió de residus de la construcció i demolició. L’entrada en vigor del present RD va ser el 14 

de febrer de 2008. Pels projectes de titularitat pública és obligatori en tots aquells on la seva aprovació 

es realitzi a partir del 14 de febrer de 2009. 

El RD inclou una sèrie de definicions (art. 2) importants per a comprendre la seva aplicació: 

 Residu de construcció o demolició: qualsevol substància o objecte generat en una obra de 

construcció o demolició, del qual el seu posseïdor es desprendeixi o del que tingui la intenció o 

obligatorietat de desprendre. 

 Obra de construcció o demolició: tota aquella execució, reforma o demolició d’edificis, 

carreteres, ports, urbanitzacions, obres civils, etc... 

 Productor de residus: la persona titular del bé immoble, titular de la llicència urbanística, etc... 

(promotor) 

 Posseïdor de residus: persona que executa l’obra de construcció (constructor, subcontractista o 

treballador autònom). 

 Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant 

requereixen un tractament específic i un control periòdic. Estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació 

de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 

 Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 

Principalment els residus no especials s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres 

d’edificació; contenen restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. 

 Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 

biològiques significatives. No és soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de 

cap altra manera; no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui 

entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a 

la salut humana. La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat, així com el contingut de contaminants 

de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni 

per la qualitat de les aigües superficials o subterrànies. 

 

L’àmbit d’aplicació del RD és sobre tots els residus de construcció excepte les terres i pedres no 

contaminades, reutilitzades en una mateixa obra o en diferents obres i els lodes de dragats no 

perillosos. 

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

 Incloure en el projecte d’execució de l’obra un Estudi de gestió de residus de construcció i de-

molició que contingui com a mínim l’article 4 i un inventari dels residus perillosos. Quan es trac-

ti d’un projecte bàsic segons l’article 4.2. 

 Caldrà disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció han estat gesti-

onats durant l’execució de l’obra. 

 El posseïdor dels residus (constructor, subcontractista o treballador autònom) ha de complir les 

següents obligacions: 

o Presentar a la propietat un Pla de gestió de residus de la construcció i demoli-

ció. Aquest pla ha de ser aprovat per la Direcció d’Obra i acceptat per la pro-

pietat. 

o Nombroses obligacions encaminades a la gestió, entrega, manteniment, do-

cumentació de los residus conforme l’article 5. 
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LOCALITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 
Els residus resultants de l’execució de les obres, seran tractats adequadament en instal·lacions 

destinades a aquest fi. A continuació es mostra la més propera al lloc on es realitzen les obres. Aquestes 

instal·lacions es troben al municipi de Rubí, a 21 km de la zona d’execució. 

 
 

A més de la planta de gestió de residus, també es proporciona la informació de la planta de 

transvasament, on es realitza la selecció dels diferents tipus de residus. 

 
 

 

IMPLANTACIÓ EN OBRA 
Un cop extraiem els residus del seu origen, i abans de transportar-los a l’abocador autoritzat que 

correspongui, cal emmagatzemar-lo temporalment en obra. 

Per a aquest motiu es proposa com a zona per a les instal·lacions auxiliars, una part del solar on es durà 

a terme l’execució de l’aparcament.  Aquest espai serà destinat  a donar cabuda a l’apilament de 

residus. Estarà dotada de contenidors per a la recollida de residus. A continuació es mostren els tipus de 

contenidors i les dimensions d’aquests. 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

Quantitats de residus de la construcció generats 

L’execució de les diferents unitats d’obra generen una sèrie de residus, que poden ser derivats de la 

construcció o de la demolició. Els residus procedents de la construcció són tots aquells generats de 

forma auxiliar per a executar cada una de les partides d’obra. S’entén dins d’aquest concepte els 

materials d’emmagatzematge i transport dels materials de l’obra (palets, plàstics...), els excedents i 

retalls d’obra (restes de tubs, ferralla, peces prefabricades...), les peces i productes rebutjats, 

documentació d’obra (paper i cartró)... Aquests residus depenen de la quantitat de materials a utilitzar 

en cada obra, la seva procedència, l’organització i gestió de l’obra, etc. 

L’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrer, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición, indica que s’ha d’estimar el volum de residus de construcció i 

demolició que es generarà a l’obra en l’Estudi de Gestió de Residus. El present apart mostra una 
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estimació d’aquest volum de residus. La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de 

construcció del Catàleg Europeu de Residus (CER). 

L’estimació del volum de residus de construcció a l’obra s’ha fet a partir dels imports econòmics 

d’aquesta considerats en el pressupost d’execució. A partir d’aquests imports, es planteja un factor de 

conversió per a cada tipologia de residu. Per realitzar el càlcul del volum de residus (m³)  s’ha de 

multiplicar el Factor de conversió (Fc) pel pressupost total de l’obra. Per a l’estimació de la generació 

dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus generats poden ser reutilitzats a l’obra. 

D’aquesta forma els factors utilitzats per aquesta obra en concret són: 

Plàstic: Fc = 0,00006 

Fusta: Fc = 0,00001 

Runa: Fc = 0,0001 

Ferralla: Fc = 0,000001 

Paper i cartró: Fc = 0,000004 

Restes vegetals: Fc = 0,00005 

Residus especials: Fc = 0,000005 

 

On Fc és el factor de conversió de volum (m³) per unitat d’euro. 

A partir d’aquests factors, al pressupost de projecte es reflecteixen els volums obtinguts. Per contra, 

l’estimació del volum de residus derivats dels enderrocs es poden extreure de forma directa dels 

amidaments reflectits en el pressupost del present projecte. 

Mesures de separació dels residus en obra 

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels mateixos, 

és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén el conjunt d’accions de 

desmantellament d’una construcció o infraestructura que fa possible un alt grau de recuperació i 

aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos 

de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i exempts de 

materials perillosos. 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de 

construccions, paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, majoritàriament 

mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos components puguin 

separar-se fàcilment en l’origen; i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu, es 

disposaran diverses superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts 

segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus especials, no especials i 

inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació són les següents: 

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

Asfalt 

Formigó 

Terres, roca 

Material vegetal 

Cablejat 

Metalls 

Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró. 

 Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: 

Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus. 

Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 

Naturalesa dels riscs. 
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Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. A continuació es 

mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus: 

 

Gestió de residus 

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

• Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus. 

• Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas els 

objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus. 

• Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es 

poden gestionar, tracta o valoritzar mitjançant els següents processos: 

T 11- Deposició de residus inerts. 

Formigó 

Metalls 

Vidres, plàstics 

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

Formigó, maons 

Materials ceràmics 

Vidre 

Terres 

Paviments 

Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 

V 11- Reciclatge de paper i cartó 

V 12- Reciclatge de plàstics 

V 14 - Reciclatge de vidre. 

V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes 

V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 

V 83- Compostatge 

El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes del Catàleg de Residus 

de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 

• Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure 

entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

• Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus 

al llarg del seu recorregut. 

• Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida 

amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors 

de residus. 
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• Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor 

d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del 

residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 

• Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al 

productor o posseïdor del residu. 

 

Gestió de residus tòxics i/o perillosos 

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o provoquen 

reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix en la recuperació 

selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la deposició controlada en abocadors 

especials, mitjançant el transport i tractament adequat per gestor autoritzat. 

Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els següents: 

• Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen. 

• Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com envasos 

que els contenen. 

• Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de 

manteniment de maquinaria i equips. 

• Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que 

els contenen. 

• Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen. 

• Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 

• Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en bidons 

adequats i etiquetats segons es contempla a la legislació sobre residus tòxics i perillosos, i es concertarà 

amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la correcta gestió de la 

recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la 

gestió d’olis residuals. Desprès corresponent concurs públic, l’empresa adjudicatària seleccionada per la 

Junta de Residus és encarregada en l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que 

es generen a Catalunya. 

Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de forma 

especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, donant especial 

atenció per evitar qualsevol abocament especialment en trasvàs de recipients. 

Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a gestor i 

transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament identificables, diferents 

per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar fugues durant la seva 

manipulació. 

En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase d’execució, 

l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes competents, executant 

les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements contaminats i procedir a la seva 

restitució. 

En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus 

perillosos figurarà: 

- El codi d’identificació els residus 

- El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 

- La data d’envasament 

- La naturalesa dels rics que presenten els residus 
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Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües superficials, 

subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, prohibició que es fa 

extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 

Gestors de residus 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. Ja 

que és una zona amb àmplia disponibilitat de gestors, no es defineix el gestor concret a utilitzar per a 

cada residu, deixant aquest aspecte de detall a incloure en el pla de gestió de residus a redactar pel 

contractista adjudicatari. Qualsevol dels gestors de residus autoritzats serà vàlid per a la realització 

d’aquesta feina. La llista de gestors existents es pot consultar a la web www,gencat.cat 

 

PRESCRIPCIONS DEL PLEC 
La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 

• ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis 

usats 

• LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

• DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 

• DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

• DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

• DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 

controlats. 

• DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

• DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

• DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

• DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 

93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

• LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels 

residus. 

• LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i 

del cànon sobre la deposició de residu. 

• REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 

ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

• ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre gestión 

de aceites usados. 

• REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

• REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 

ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado 

mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 

• LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

• ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

• REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industrials usados. 
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• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva classificació 

segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 2002. Amb el nou 

catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a 

perillosos (especials). 

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el 

mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per què coincidir. 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus 

(valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del nou 

Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 

Residus principals segons el CER de la construcció i demolició. 

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents: 

· Terres 

· Roca 

· Formigó (paviments, murs, ...) 

· Mescles bituminoses 

· Cablejat elèctric 

· Restes vegetals 

· Metalls 

· Maons 

· Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 

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

RESIDUS NO ESPECIALS. 

(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 

RUNA: 

17 01 01  Formigó 

17 01 02 Maons 

17 01 03  Teules i materials ceràmics 

17 02 02 Vidre 

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 

FUSTA: 

17 02 01  Fusta 

PLÀSTIC: 

17 02 03 Plàstic 

FERRALLA: 

17 04  Metalls (inclosos els seus aliatges) 

17 04 01  Coure, bronze, llautó 

17 04 02  Alumini 

17 04 04  Zinc 

17 04 05  Ferro i acer 

17 04 11  Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 

RESIDUS ESPECIALS: 

(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 

17 09 01  Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 

17 09 02  Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants 

que contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, 

envidraments dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB). 
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17 09 03  Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que 

contenen substàncies perilloses. 

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

per aquestes. 

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

perilloses. 

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

perilloses. 

17 06 01  Materials d'aïllament que contenen amiant 

17 06 03  Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies 

perilloses. 

17 06 05  Materials de construcció que contenen amiant. 

17 05 03  Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 

17 05 05  Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 

17 05 07  Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 

17 04 09 Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses. 

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

perilloses. 

17 03 01  Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 

17 03 03  Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 

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

RESTES VEGETALS: 

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol de Residus 

de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus de silvicultura, aquest és 

equivalent a les restes vegetals. 

02 01 07 Residus de silvicultura. 

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 

· Paper i cartró 

· Envasos, draps de neteja i roba de treball 

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

(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 RESIDUS NO ESPECIALS. 

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

Durant les obres es poden generar residus: 

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

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 

(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de la 

preparació i elaboració d’aliments. 

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

pesca. 

02 01 08  Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS 

Valoració dels costos per a la gestió de residus 

Les despeses derivades de la gestió de residus procedent dels enderrocs i demolicions queden 

detallades al pressupost de projecte i en la justificació de preus de cada una de les partides. 

Les despeses derivades de la gestió de residus procedents de la construcció queden també detallades en 

el pressupost de projecte, incorporant els valors resultants a partir dels factors detallats en el present 
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annex, als amidaments detallats de projecte. detallades al pressupost de projecte i en la justificació de 

preus de cada una de les partides. 

Les despeses derivades de la gestió de residus procedents de la construcció així com la implantació i 

retirada del punt de gestió de residus en obra s’ha comptabilitzat en el pressupost de projecte com una 

partida d’abonament íntegre amb un valor de 500,00 euros. 

 



 

 

 

 

 

ANNEX 6. SERVEIS AFECTATS 
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SERVEIS AFECTATS 

Diverses xarxes de serveis estan ubicades a les proximitats del terreny on es realitzarà la construcció de 

l’aparcament. Aquests serveis, normalment de naturalesa domèstica i urbana, solen classificar-se en 

quatre famílies: telèfon, aigua, electricitat i gas. 

L’execució de les obres de construcció de l’aparcament soterrat per a l’Hospital Sant Joan de Déu de 

Martorell, poden afectar, per la seva ubicació, el bon funcionament de les xarxes de servei. És per 

aquest motiu que és convenient localitzar, de forma acurada, les conduccions i canalitzacions d’aquestes 

xarxes. 

L’objectiu de l’annex de Serveis Afectats és la de recollir la informació, en forma de plànols, dels 

possibles serveis afectats. 

El tram que compren l’entrada de l’hospital i el carrer d’urgències, on es col·locarà l’entrada a 

l’aparcament,  ens trobem amb una canalització de Gas natural. També, a la mateixa zona, es presenta 

un creuament pel mig del vial de Telefònica. Tots dos creuaments estan controlats i marcats als plànols 

detallats a l’apartat Plànols del projecte. 

 

 

Figura 1. Imatge aèria del tram de l'entrada a l'hospital i el 

carrer d'urgències, on es troben els serveis afectats 

 



 

 

 

 

ANNEX 7.  ESTUDI D’ALTERNATIVES 
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INTRODUCCIÓ 
L’objectiu d’aquest annex és bàsicament presentar i analitzar les diferents alternatives proposades per a 

l’execució de l’aparcament soterrat per a l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell. 

Ens trobem amb un hospital situat a una zona residencial, la qual no disposa d’un aparcament públic 

pels usuaris del centre mèdic. Degut a que, annex a l’edifici hi ha un solar, s’ha decidit que la millor 

opció, per la seva ubicació, serà la construcció de l’aparcament en aquest solar. 

L’estudi de les alternatives estarà definit únicament per les possibles alternatives constructives. S’ha 

considerat per al dimensionant del forjat dos tipus de càlculs. Un amb llosa massissa (solució 1) i l’altre 

amb llosa reticular (solució 2). 

La taula següent compara les dues solucions des del punt de vista econòmic. Es té en compte els 

quilograms d’acer utilitzats i els metres cúbics de formigó.   Es suposa que el preu de l’acer es de 0,51 

euros/kg mentre que el preu del formigó és de 78 euros/m
3
. Així doncs, hi ha una reducció 

d’aproximadament 120.000 euros d’utilitzar la solució 2 en comptes de la solució 1 

De totes maneres, a l’annex d’estructures es tracten les dues solucions amb detall. 

 

A continuació es presenta un anàlisi de la demanda que tindrà l’aparcament per determinar el nombre 

de places òptim i així saber el número de plantes i places per a cada una d’elles.  

 

ANÀLISI DE LA DEMANDA 
A continuació es presenta un estudi aproximat de la demanda que tindrà l’aparcament de l’hospital, en 

funció dels treballadors del centre i dels llits de que disposa aquest.  

Així doncs, segons el Pla Urbanístic de Martorell, destinarem 1,2 places d’aparcament per cada llit i  una 

plaça d’aparcament per a cada treballador del centre hospitalari. S’ha de suposar que els treballadors 

estan distribuïts en tres torns. 

S’ha de tenir en compte també, que tothom no anirà a treballar en cotxe ja que existeix la connexió de 

Ferrocarrils Catalans de la Generalitat (línies de Barcelona a Manresa i a Igualada),  i el ferrocarril 

(RENFE) de les línies de Barcelona-Tarragona i Martorell-L’Hospitalet del Llobregat. És per aquest motiu, 

que suposarem que només un 30% dels treballadors de cada torn anirà a treballar en cotxe. 

COMPARATIVA VOLUM DE FORMIGÓ I ACER UTILITZAT 

  

     

  

  

SUPERFÍCIE 

TOTA 

FORMIGÓ 

(m3) 

TOTAL 

ARMADURA 

(Tn) 

PREU 

FORMIGÓ 

PREU 

ARMADURA 

PREU TOTAL 

(€) 

Solució 1 15799.10 8316,89 641 648717,42 326899,8 975617,22 

Solució 2 15920.46 7465,57 538 582314,46 274606,95 856921,41 
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A més a més, fent un estudi de la zona, es pot observar que molt a prop de l’hospital hi ha diverses 

centres educatius; és per aquest motiu que destinarem un 15% del total de les places d’aparcament per 

l’ús de professors i treballadors del centre. 

L’Hospital de Sant Joan de Déu de Martorell disposa de 127 llits i 480 treballadors. Segons l’anàlisi fet 

anteriorment, les places d’aparcament quedarien distribuïdes de la següent manera 

Places destinades a les visites 153 

Places destinades al treballadors 48 

Places destinades a altres 42 

Total places 243 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANNEX 8. CÀLCUL D’ESTRUCTURES 



 

 

 

 

 

 

1. Sistema estructural 

a. Estructura amb llosa massissa: solució 1 

b. Estructura amb llosa reticular: solució 2 

c. Comparació de solucions 

2. Pilons 
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SISTEMA ESTRUCTURAL 

Solucions considerades 
Per a fer el càlcul de l’estructura s’han considerat dues solucions pel càlcul de l’estructura del projecte: una 

amb llosa massissa i una amb llosa reticular pel que es refereix als forjats de la planta 0 i -1. S’han mantingut 

la llosa de fonamentació i els pilons iguals per els dos càlculs. Finalment, i veient les justificacions a l’apartat 

de comparativa de les dues solucions proposades del mateix annex, s’ha escollit la solució en la que s’utilitza 

una llosa reticulada de caixetons recuperables 

Fonaments  

Es planteja realitzar una llossa massissa recolzada al terreny de 110 cm de cantell complint la següent 

especificació: 

                       
 

  
 (                 )  (     )  

 

  
                

Contenció de terres: 

L’edifici projectat consta de dues plantes. La cota actual de la superfície és aproximadament la +77m i la 

base de la llosa de fonaments es planteja a la cota +67m, donant lloc a una contenció de terres entre 10m.  

La contenció es planteja amb pilons de 50 cm de gruix a tot el perímetre realitzat. 

Estructura: 

El conjunt de l’edifici consta de 3 plantes sota la rasant que ocupen pràcticament tot el solar. L’edifici té 

unes dimensions en planta de 103 metres longitudinals i 41 metres transversals. 

 

Els forjats inferiors es plantegen a nivell estructural amb llosa reticular de 30cm de gruix amb pilars de 

geometria quadrada i es recolza, en una part al mor de contenció de terres en contacte amb l’hospital i per 

les altres parts queda totalment descobert. 

  

El sostre planta soterrani 0 es resol majoritàriament amb una llosa reticular de 50cm de cantell i les rampes 

de les plantes es resolen amb llosa massissa de 30 cm de cantell. 

PROCÉS CONSTRUCTIU 
En primer lloc caldrà executar la col·locació del pilons al llarg de tot el perímetre i sobre el costat continu al 

hospital aixecar un mur de contenció. Posteriorment s’omplirà de terres tot l’espai buit que quedi entre el 

mur i talús, compactat correctament. 

Un cop realitzada la col·locació dels pilons i del mur de contenció, s’executarà la fonamentació mitjançant la 

llosa de fonamentació de 110 cm de gruix. La resta del procés constructiu és el convencional, execució de 

pilars i forjats, tot de formigó armat. 

SEGURETAT ESTRUCTURAL  
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Per definir les bases de càlcul que determinaran la seguretat estructural d’un edifici s’han seguit les 

indicacions per l’anàlisi estructural, els coeficients parcials i l’aptitud pel servei que defineix el Codi Tècnic de 

l’edificació tant el DB-SE específic de seguretat estructural com el DB-SE-C de fonamentacions. També s’han 

tingut en compte les exigències de la EHE-08 instrucció del formigó, ja que actua en convivència amb el CTE.  

A continuació s’exposen els paràmetres bàsics de les normatives esmentades que s’han considerat en el 

càlcul de l’edifici objecte de la memòria.   

 

ANÀLISI ESTRUCTURAL  

La comprovació estructural d’un edifici requereix determinar les situacions de dimensionat que resultin 

determinants per el càlcul, establir les accions a tenir en compte i els models adequats, realitzar l’anàlisi 

estructural i verificar que no es sobrepassen els estats límits.  

A les verificacions es tenen en compte els efectes del pas del temps que poden incidir a la capacitat portant 

o a l’aptitud pel servei, en correspondència amb el període de servei. Les situacions de dimensionat 

engloben totes les condicions i circumstancies previsibles durant l’execució i la utilització de l’obra, 

determinant les combinacions d’accions necessàries per cada condició.  

Les situacions de dimensionat es classifiquen en persistents (condicions normals d’ús), transitòries 

(condicions aplicades durant un temps limitat) i extraordinàries (condicions excepcionals com les accions 

accidentals).  

Pel que fa referència a la fonamentació, es tenen en compte els efectes que, depenent del temps, poden 

afectar a la capacitat portant o l’aptitud de servei de la mateixa, comprovant el seu comportament enfront 

d’accions físiques o químiques que poden conduir al deteriorament o de càrregues variables repetides que 

poden conduir a mecanismes de fatiga en els terrenys. Les verificacions dels estats límits de fonaments 

relacionats amb el temps que es realitzen son amb l’objectiu de que hi hagi una concordança amb el període 

de servei de la construcció. 

Com hem exposat anteriorment la Instrucció EHE-08, anterior a la aplicació del CTE, segueix en vigor fins a la 

seva revisió, i això provoca la seva forçosa convivència en el que refereix al càlcul del formigó i en casos de 

incongruència s’agafen els valors més desfavorables per el càlcul.  

Pel que fa a les consideracions que s’exposen a continuació , els estats límits, les accions i els mètodes de 

càlcul, les diferencies no son considerables i hem pres com a model el que estipula el CTE.  

 

ELS ESTATS LÍMITS (ELU, ELS)  

S’anomenen estats límits aquelles situacions segons les quals, de ser superades, es considera que l’edifici no 

compleix els requisits estructurals per els quals ha estat concebut.  

Els estats límits últims (ELU) son els que, de ser superats, constitueixen un risc per les persones, ja que 

poden produir un col·lapse total o parcial de l’edifici.  

Com estats límits últims han de considerar-se els deguts a :  

- Pèrdua de l’equilibri de l’edifici o d’una part estructuralment independent. 
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- Error per deformació excessiva, transformació de l’estructura o part d’ella en un 

mecanisme, trencament dels elements estructurals o de les unions, o inestabilitat 

d’elements estructurals incloent els originats per efectes depenent del temps, com la 

corrosió o la fatiga.  

 

A més a més específicament dels fonaments es consideren estats límits últims els deguts a: 

- Pèrdua de la capacitat portant del terreny de recolzament de la fonamentació per 

enfonsament, lliscament o bolc. 

- Pèrdua de l’estabilitat global del terreny que a l’entorn pròxim a la fonamentació. 

- Pèrdua de la capacitat resistent de la fonamentació per error estructural. 

- Errors originats per efectes que depenen del temps, com la durabilitat del material o la 

fatiga del terreny sotmès a càrregues variables repetides.  

 

Els estats límits de servei (ELS) son els que, de ser superats,  afecten al confort i al benestar dels usuaris o 

terceres persones, al correcte funcionament de l’edifici o a la imatge de la construcció. Aquests estats poden 

ser reversibles o irreversibles, en funció a les conseqüències que suposen l’excés dels límits especificats com 

admissibles, un cop desaparegudes les accions que els han produït.  

Com a estats límits de servei poden considerar-se els deguts a : 

- Les deformacions que afectin a la imatge de l’obra, al confort dels usuaris o al 

funcionament d’equips e instal·lacions.  

- Les vibracions que causin una falta de confort a les persones o afectin a la funcionalitat 

de l’obra.  

- Els danys o el desgast que poden afectar desfavorablement a la imatge, la durabilitat o la 

funcionalitat.  

 

A part d’aquestes consideracions a nivell de fonaments també s’han tingut en compte els estats límits de 

servei deguts a: 

- Els moviments excessius de la fonamentació que poden induir esforços o deformacions 

anormals a la resta de la edificació, que encara que no arribin a trencar-la, afecten a la 

imatge de l’obra, el confort o al funcionament.  

- Les vibracions que es poden transmetre a la resta de l’estructura. 

 

Classificació de les accions. 

Les accions que s’apliquen a un càlcul es classifiquen per la seva variació en el temps:  

- Accions permanents (G): son aquelles que actuen en tot moment sobre l’edifici amb 

posició constant: la magnitud pot ser constant, com el pes propi de l’estructura, o no , 

com les accions reològiques, però amb una variació menyspreable.  

- Accions Variables (Q): son aquelles que poden actuar o no sobre un edifici, com les 

degudes per l’ús o les accions climàtiques. 

- Accions accidentals (A): son aquelles la probabilitat de que succeeixi es petita però de 

gran importància, com el sisme, incendi, impacte o explosió.  

- Les accions imposades com els assentaments o retracció, es consideren accions 

permanents o variables, en funció de la seva variabilitat.  
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Les accions es defineixen en el càlcul per el seu valor característic Fk. Per les accions permanents s’adopta 

normalment un valor mig a no ser que la variació del mateix pugui ocasionar una resposta estructural 

significativa. Les accions variables, es determinen per un valor amb probabilitat de no ser superat durant un 

període de referència específic. En el cas de les accions climàtiques els valors estan basats en la probabilitat 

corresponent a l’estudi d’un període de retorn de 50 anys. Les accions accidentals es representen amb un 

valor nominal que s’assimila al de càlcul.  

 

La Instrucció EHE-08, contempla també a la classificació, les accions permanents de valor no constant (G*), 

que son aquelles que actuen constantment però el valor de les quals no és constant. Dins d’aquest grup 

s’inclouen les accions amb valor que varia al llarg del temps amb tendència a arribar a un valor límit, com les 

accions reològiques. Les accions referent al Pretesat (P) s’inclouen dins d’aquest grup. 

 

Entenem que el CTE ha inclòs aquest grup dins del conjunt de les accions permanents, aplicant el valor límit 

superior com ha opció més desfavorable, i es així com s’ha considerat en el càlcul.  

 

Mètodes per l’anàlisi estructural. 

L’anàlisi estructural es basa en models adequats de l’edifici que proporcionen una previsió suficientment 

precisa del seu comportament, que permeten tenir en compte totes les variables significatives i que 

reflecteixen adequadament els estats límits a considerar.  

Es poden establir diversos models estructurals, complementaris, que defineixen diferents parts de l’edifici, o 

alternatius, que poden representar millor diferents comportaments o efectes.  

S’utilitzen models específics per zones singulars de l’estructura on no siguin aplicables les hipòtesis 

clàssiques.  

Les condicions de geometria i suports es modelitzen en concordança amb l’edifici projectat, buscant la 

màxima similitud entre ells.  

En l’execució del model de càlcul es tenen en compte els efectes de les accions dinàmiques sobre els 

elements significatius contemplant la seva rigidesa, massa, resistència... El model té en compte també la 

interacció de la fonamentació amb l’estructura en el cas de ser significativa .  

Per la modelització de l’estructura dels edificis de formigó s’han seguit les indicacions i els models definits en 

el capítol V d’anàlisis estructural de la EHE-08.  

 

Coeficients parcials i combinacions d’hipòtesis estats límits últims 

 

Per la determinació de l’efecte de les accions, així com la resposta estructural, s’utilitzen els valors de càlcul 

de les variables, obtinguts a partir dels seus valors característics, multiplicant o dividint per els 

corresponents coeficients parcials per les accions i la resistència, respectivament.  

Per garantir que hi ha  suficient estabilitat del conjunt de l’edifici o d’una part del mateix, per totes les 

situacions de dimensionat es compleix la següent condició: 
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     Ed,dst  ≤ Ed, stb    

 

 on 

 Ed,dst  : valor de càlcul de les accions desestabilitzadores 

 Ed, stb   : valor de càlcul de les accions estabilitzadores 

 

Per garantir que hi ha  suficient resistència de l’estructura portant o d’un element estructural, secció o unió 

entre elements, totes les situacions de dimensionat compleixen : 

     Ed  ≤ Rd   

 on 

 Ed  : valor de càlcul de l’efecte de les accions. 

 Rd  : valor de càlcul de la resistència corresponent.  

 

La formulació general per el càlcul de les combinacions d’hipòtesis es determina a partir de l’expressió:  


1j

 G, j  x Gk, j  +  p x P +   Q,1 x  Qk,1 +   
1i

 Q, i x  ψ0, i  x Qk, i 

 

Es a dir, es considera simultàniament l’actuació de les accions permanents, G, inclòs el pretesat en cas 

d’existir, P, les accions variables, Q, havent-se d’aplicar de manera successiva en els diferents anàlisis. 

 

La combinació d’accions en el cas d’intervenir l’efecte d’una acció extraordinària respon a la formulació 

següent:  


1j

 G, j  x Gk, j  +  p x P +  Ad + Q,1 x ψ1, 1 x Qk,1 +   
1i

 Q, i x  ψ2, i  x Qk, i 

 

Es a dir, es considera l’acció simultània de totes les accions permanents, G, una acció accidental , Ad, i les 

accions variables (Q), una en valor freqüent i les altres casi permanents, alternant l’ordre d’aquestes últimes 

en les diferents hipòtesis de càlcul.  

En una situació extraordinària, tots els coeficients de seguretat ( G,  p,  Q ) s’apliquen amb valor  0 si el 

seu efecte es favorable i valor 1 si el seu efecte és desfavorable.  

 

En el cas que l’acció accidental sigui l’acció sísmica, totes les accions variables s’apliquen amb un valor 

casi permanent, segons l’expressió: 
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1j

Gk, j  + P +  Ad +
1i

 2, i x Qk, i 

En els casos en que la relació entre les accions i el seu efecte no es pugui assimilar de forma lineal, per la 

determinació dels valors de càlcul de l’efecte de les accions es realitza un anàlisi no lineal, considerant que: 

- Si els efectes globals de les accions augmenten més ràpidament que elles, els coeficients 

parcials que s’apliquen com l’indicat en la formulació anterior.  

- Si els efectes globals de les accions augmenten més lentament que elles, els coeficients 

parcials que s’apliquen es determinen a partir del valor representatiu de les mateixes.  

 

El valor de combinació d’una acció variable representa la seva intensitat en el cas de que, en un determinat 

període, actuï simultàniament amb un altre acció variable, estadísticament independent. En el DB-SE que 

s’utilitza per la formulació de càlcul aquest valor es defineix com a Ψo. 

El coeficient Ψ1, correspon al valor freqüent d’una acció variable que es determina de manera que sigui 

superat durant un 1% del temps de referència.  

Finalment el valor casi permanent d’una acció variable es determina de manera que sigui superat durant 

el 50% del temps de referència i se li aplica el coeficient Ψ2 

Taula 4.1 (Segons CTE-SE) Coeficients parcials de seguretat ( )per les accions. 

 

Verificació Tipus d’acció Situació persistent o transitòria 

    desfavorable favorable 

Resistència 

Permanent   

Pes Propi , Pes terreny 1,35 0,8 

Empenta terreny 1,35 0,7 

Pressió aigua 1,2 0,9 

    

Variable 1,5 0 

Estabilitat 

  desestabilitzadora estabilitzadora 

Permanent   

Pes Propi , Pes terreny 1,1 0,9 

Empenta terreny 1,35 0,8 

Pressió aigua 1,05 0,95 

    

Variable 1,5 0 
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Taula 4.2 (Segons CTE-SE) Coeficients de simultaneïtat (ψ).  

(*) A les cobertes transitables, s’adoptaran els valors corresponents al us des del que s’accedeix. 

 

Referent a les accions geotècniques sobre els fonaments que es transmeten a traves del terreny per el 

dimensionat es tenen en compte, les accions que actuen directament al terreny per proximitat, les 

càrregues i empentes degudes al pes propi del terreny.  

La verificació de l’estabilitat i la resistència de la fonamentació és el mateix que per la resta de l’edifici on Rd 

es el valor de càlcul de la resistència del terreny.  

Pel que fa al càlcul de les accions de l’edifici sobre la fonamentació es realitzarà el mateix procediment que 

amb la resta, assignant el valor 1 per els coeficients parcials per les accions permanents i variables 

desfavorables, i 0 per les accions variables favorables.  

 

 

 

  Ψo Ψ1 Ψ2 

Sobrecarrega superficial d’ús 0,7 0,5 0,3 

Zones residencials ( Categoria A) 0,7 0,5 0,3 

Zones administratives (Categoria B) 0,7 0,7 0,6 

Zones destinades al públic (Categoria C) 0,7 0,7 0,6 

Zones comercials (Categoria D) 0,7 0,7 0,6 

Zones de trànsit i aparcament (Categoria F) 0,7 0,7 0,6 

Cobertes transitables (Categoria G) (*) 

Cobertes només manteniment (Categoria H) 0 0 0 

Neu       

altituds > 1000m 0,7 0,5 0,2 

altituds ≤ 1000m 0,5 0,2 0 

Vent 0,6 0,5 0 

Temperatura 0,6 0,5 0 

Accions variables del terreny 0,7 0,7 0,7 
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Taula 12.1.a. (Segons EHE-08)   Coeficients parcials de seguretat per les accions 

TIPUS D’ACCIÓ 

SITUACIÓ PERSISTENT O 

TRANSITORIA 
SITUACIÓ ACCIDENTAL 

Favorable Desfavorable Favorable Desfavorable 

Permanent G=1.00 G=1.35 G=1.00 G=1.00 

Pretesat P=1.00 P=1.00 P=1.00 P=1.00 

Permanent de valor no 

constant G*=1.00 G*=1.50 G*=1.50 G*=1.00 

Variable Q=0.00 Q=1.50 Q=0.00 Q=1.00 

Accidental    A=1.00 A=1.00 

 

1.1. Coeficients parcials de seguretat per a determinar la resistència 

 

1.1.1. Acer 

 

En el cas de l’acer, s’adoptaran els següents valors:  

a)  γM0 = 1.05  Coeficient parcial de seguretat relatiu a la plastificació del material 

b) γM1 = 1.05  Coeficient parcial de seguretat relatiu als fenòmens d’inestabilitat 

c) γM2 = 1.25  Coeficient parcial de seguretat relatiu a la resistència última del material o    

secció, i a la resistència dels medis d’unió 

d) γM3 = 1.1 Coeficient parcial per la resistència al lliscament d’unions amb claus pretesats en 

Estat Límit de Servei. 

γM3 = 1.25 Coeficient parcial per la resistència al lliscament d’unions amb claus pretesats en 

Estat Límit d’últim. 

γM3 = 1.4  Coeficient parcial per la resistència al lliscament d’unions amb claus pretesats i 

forats esquinçats o amb folgança 

 

1.2. Aptitud de servei i combinacions d’hipòtesis estats límits de servei 

 

Per complir un comportament adequat, en relació a les deformacions, les vibracions o el desgast, 

s’aplica la corresponent de les següents combinacions d’accions.  En termes generals per el càlcul de 

les deformacions, la normativa permet no aplicar coeficients de majoració ( )a les càrregues 

permanents i aplicar coeficients de simultaneïtat a les variables.  

 

En els casos d’efectes deguts a les accions de curt termini que poden resultar irreversibles, la 

combinació d’accions es realitza seguint la següent expressió: 
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1j

 Gk, j  + P + Qk,1 +   
1i

 ψ0, i  x Qk, i 

Es a dir, es considera en el càlcul totes les càrregues permanents, una acció variable, en la seva 

totalitat, i la resta de càrregues variables amb el factor de simultaneïtat corresponent, modificant la 

variable no afectada per els coeficients parcials en cada hipòtesi.  

 

En els casos d’efectes deguts a accions de curta durada que podes resultar reversibles, la formulació 

per realitzar la combinació d’accions ha estat la següent: 

 


1j

 Gk, j  + P + ψ1, 1  x Qk,1 +   
1i

 ψ2, i  x Qk, i 

 

Finalment, per els casos d’efectes deguts a càrregues de llarga duració, s’ha calculat amb la següent 

expressió, que tracta totes les accions variables amb un mateix coeficient de quasi permanència. 

 


1j

 Gk, j  + P +   
1i

 ψ2, i  x Qk, i 

Per el càlcul d’estats límits de servei amb la Instrucció EHE-08, i formulació és la mateixa exposada 

anteriorment procedents del CTE, i els coeficients de majoració corresponent tots a 1 menys els 

aplicats al pretesat i postensat que es defineixen al la taula 12.2 de l’Article 12. 

 

Deformacions. 

 

A nivell de fletxes relatives admissibles dels elements estructurals es compleix la següent taula, les 

limitacions de la qual s’indiquen en el (CTE-SE 4.3.3.1)  

 

 

INTEGRITAT DELS 

ELEMENTS 

CONSTRUCTIUS 

Forjats amb envans fràgils o paviments rígids sense juntes 1/500 

Forjats amb envans ordinaris i paviments amb juntes 1/400 

Resta de casos 1/300 

Confort dels usuaris   1/350 

Imatge de l’obra   1/300 
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Les limitacions esmentades s’han de complir entre dos punts qualsevol de la planta, prenent com a 

llum el doble de la distancia entre ells. En general es realitza aquesta comprovació per els dos sentits 

ortogonals de la planta.  

En els casos en els quals els elements suportats, tipus envans i paviments, tinguin més opcions de ser 

malmesos per les deformacions de l’estructura es prendran mesures constructives especifiques.  

 

Per el que fa al càlcul de les deformacions dels elements de formigó a la Instrucció EHE-08 es 

defineixen criteris bàsics i valors per determinar els cantells dels elements de formigó i garantir en 

casos d’accions normals, uns valors de deformacions admissibles. A continuació hi ha la formulació de 

la norma per comprovar les fletxes a termini infinit i activa d’elements de formigó i un quadre resum 

de fletxes admissibles.  

  

Fletxa a termini infinit.  f∞= fints(CP+CV)  + fdif (CP) j ; 

  on 

 fints(CP+CV)   Fletxa instantània de les càrregues permanents i variables.  

 fdif (CP) j = Fletxa diferida de les permanents, que correspon a la fletxa instantània de les 

càrregues  permanents multiplicat per un coeficient λ, que en cas de termini infinit es 2. 

(art.50.2.2.3 EHE-08) 

 

b

total

CVCPinst
EI

xLlumQ
xf

4

)(
384

5
  

b

p

CPinst
EI

xLlumQ
xf

4

)(
384

5
  

xff CPinstCPdif )()(   on 2  per termini infinit. 

El límit admissible per la fletxa a termini infinit és de L/250, 
250

L
f   

 

Fletxa activa.  factiva= f∞ - fints(CP)  - fdif (CP) 28dies 

 on 

 f∞ = Fletxa a termini infinit, calculada a l’apartat anterior. 

 fints(CP)  = Fletxa instantània deguda a  les càrregues permanents, calculada a l’apartat anterior. 

 fdif (CP) 28dies = fints(CP)  x λ = Fletxa instantània de les càrregues permanents multiplicat per un valor 

 λ, que en cas de 28 dies es 0.7 (art.50.2.2.3 EHE-08).  
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El límit de la fletxa activa és de L/400 o 1cm => 
400

L
f activa   

 

ELEMENT f∞ 

Jàssera d’estintolament de murs de càrrega d’obra de fàbrica de maó. 1/1000 

Jàsseres d’estintolament d’estructures de pilars i jàsseres 1/750 

Forjats amb envans 1/500 

Forjats sense envans 1/400 

Cobertes transitables 1/300 

Cobertes no transitables 1/250 

Teulades 1/150 

 

 

Desplaçaments horitzontals. 

 

A nivell de desplaçaments horitzontals es compleix segons la normativa CTE-SE la taula següent: 

 

INTEGRITAT DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS 
Desplom total 1/500 

Desplom parcial 1/250 

Imatge de l’obra   1/250 
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ACCIONS A LA EDIFICACIÓ  
 

En l’avaluació d’accions per a determinar el comportament estructural de l’edifici que es presenta, s’ha 

tingut en compte la Normativa CTE- SE-AE Accions a la Edificació del Codi Tècnic de la Edificació, la instrucció 

EHE-08, el CTE-SE-C de fonaments, així com la Normativa NCSR-02, "Norma de Construcción 

Sismorresistente". 

 

Pesos propis de materials de construcció  

 

A continuació s’exposa una taula amb les densitats de materials utilitzats habitualment en la construcció, ja 

sigui conformant elements estructurals o com a elements d’acabat que suposen una carrega sobre 

l’estructura. La taula s’ha extret de l’annex C del llibre CTE-SE-AE d’Accions a la Edificació del Codi Tècnic.  

 

 

Accions permanents 

 

1.2.1. Pesos propis forjats 

 

Els pesos propis tan dels forjats reticulars com de les lloses massisses s’han calculat directament a 

través del programa utilitzat pel càlcul de tota l’estructura. 

 

1.2.2. Càrregues permanents 

MATERIALS Pes (kN/m
3
)  Pes (kN/m

3
) 

Materials de paleteria   Metalls   

Arenisca 21.0 a 27.0 Acer 77.0 a 78.5 

Basalt 27.0 a 31.0 Alumini 27.0 

Marbres 28.0 Coure 87.0 a 89.0 

Diorites, gneis 30.0 Estany 74.0 

Granit 27.0 a 30.0 Ferro colat 71.0 a 72.5 

Terracota compacte 21.0 a 27.0 Ferro forjat 76.0 

Fustes   Plom 112.0 a 114.0 

Tipus de C14 a C40 3.5 a 5.0 Zinc 71.0 a 72.0 

Laminada encolada 3.7 a 4.4 Altres   

Taulell contraxapat 5.0 Asfalt 24.0  

Taulell de fibres 8.0 a 10.0 Pissarra 29.0  

Taulell lleuger 4.0 Vidre 25.0  
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Com a càrregues permanents entenem aquelles càrregues que actuaran de forma continuada durant 

la vida útil de l’edifici. En el càlcul, depenen de la seva naturalesa, es poden aplicar com a càrregues 

superficials, lineals o puntuals.  

  

Com a càrregues superficials entenem els paviments, les impermeabilitzacions, pendents i tractaments 

de les cobertes i els cels rasos. 

 

Com a càrregues lineals s’apliquen en el càlcul, les càrregues de les façanes i les baranes de balcons o 

escales.  

 

Les càrregues puntuals es poden trobar en alguns casos com una pèrgola, maquinaria molt especifica o 

elements similars no estructurals recolzats sobre l’edifici o en algun punt del mateix.  

 

També s’han considerat com a càrregues permanents les accions puntuals que provoquen els pilars 

dels edificis que s’aixecaran sobre la rasant i que resten estintolats a nivell de planta baixa. En el 

projecte executiu s’adjunta un document gràfic amb els valors d’aquestes accions. 

 

TIPUS DE 

CÀRREGA 
DEFINICIÓ ACCIÓ DE CÀLCUL 

Superficial Paviments ( aparcament) 1.00 kN/m2 

Superficial Escales (graons+paviment ceràmic) 2.50 kN/m2 

Superficial Escales (paviment ceràmic) 1.50 kN/m2 

Lineal Façana 1.20 kN/ml 

Lineal Barana 0.40 kN/ml 

 

 

1.2.3. Càrregues d’envans 

 

Les càrregues d’envans o divisions interiors es poden aplicar, segons la normativa CTE-AE com una 

carrega superficial aplicada a tota la planta objecte de l’estudi.  

 

Segons s’indica a la norma, en els casos amb envans el pes dels quals no superi els 1.2kN/m
2
, amb un 

gruix que no superi els 0.08m i que la seva distribució en planta sigui sensiblement homogènia, la 
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carrega es podrà considerar superficial distribuïda homogèniament. El valor d’aquesta carrega 

s’extraurà de multiplicar 0.8kN/m
2
,  per la mitja de superfície d’envans en relació a la superfície de 

planta.   

 

En termes generals es pot considerar en habitatge, com a càrregues d’envans, un valor de 1.0kN/m
2
 

per cada metre quadrat construït.  

 

En el projecte que ens ocupa s’ha considerat una carrega superficial de 1.0kN/m2 a tota la superfície i 

s’ha contemplat com una carrega lineal els envans o parets de gruix 15cm o superior amb el valor per 

metre lineal exposat a continuació i aplicat directament sobre l’element estructural que el suporta.  

 

TIPUS DE 

CARREGA 
DEFINICIÓ ACCIÓ DE CÀLCUL 

Superficial Envans de fabrica 1.00 kN/m2 

Lineal Mur de fàbrica ceràmica de 15cm de gruix 8.0 kN/ml 

 

1.2.4. Accions del terreny 

 

Per determinar les accions en el terreny s’han seguit els paràmetres definits al CTE-SE-C amb els 

paràmetres del terreny definits en el geotècnic realitzat en el solar. 

 

1.2.5. Pretesat 

 

 En aquest projecte no s’ha aplicat el pretesat en cap dels seus elements.  

 

Accions variables 

 

1.2.6. Sobrecàrregues d’ús 

 

Les sobrecàrregues d’us engloben el pes de tot el que pot gravitar sobre l’edifici en funció de l’ús al 

qual es destini. Per regla general, les sobrecàrregues degudes a l’ús s’assimilen a una carrega 

superficial distribuïda uniformement. D’acord amb l’ús majoritari al que es destini cada zona, el valor 

característic s’extreu de la taula 3.1 del CTE-SE-AE. Sobrecàrregues molt concretes, com maquinaries, 

materials de biblioteques, magatzems o indústries, no estan englobats per la norma i es defineixen 

amb l’estudi concret de l’edifici.  
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A continuació s’exposen els valors de sobrecarrega d’ús que s’apliquen en aquest projecte: 

 

CATEGORIA 

D’ÚS 
SUBCATEGORIA DEFINICIO 

CARREGA 

(kN/m
2
) 

  Aparcament 4.0 kN/m
2
 

C- publiques C5 Plaça 4.0 kN/m
2
 + TC 

  

TC: Tren de Càrregues.(amb 

alternança.) 

600,0kN (6 puntuals de 

100kN) 

 

1.2.7. Sobrecàrregues de neu 

 

La distribució i la intensitat de carrega de la neu depèn del clima del lloc, el tipus de precipitació, la 

geometria de la coberta o edifici, els efectes del vent i els intercanvis tèrmics dels paràmetres 

exteriors.  

 

La normativa defineix la formulació necessària per calcular la acumulació de neu i aplicar-la com una 

sobrecarrega de l’edifici a la CTE-SE-AE. La inclinació de la coberta i la forma poden afavorir o no, 

l’acumulació de la neu.  

 

La norma permet, en edificis de forjats amb coberta plana, situats en altituds inferiors a 1.000m, 

concretament a Barcelona, considerar una sobrecarrega de neu uniformement distribuïda de 0.4 

kN/m
2
, que és el valor de càlcul que s’ha pres en aquest projecte. 
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1.2.8. Accions del vent 

 

Són les produïdes per el vent sobre els elements exposats a ell. Per llur determinació es considera que 

aquest actua horitzontalment sobre els elements i amb una direcció que forma un angle de ±10° 

respecte a l’horitzontal 

 

La intensitat de la seva acció s’avalua directament a partir de la velocitat amb la que pot desplaçar-se i 

topar contra un element resistent, segons les consideracions de l’article 3.3 del CTE SE-AE (Codi Tècnic 

de l’Edificació). 

L’acció concreta sobre un element superficial es dedueix aplicant els articles 3.3.2, 3.3.3,3.3.4 i 3.3.5 de 

l’anterior Normativa, relatius a la determinació del coeficient eòlic, tant en construccions tancades 

com obertes, i a la influència de l’esveltesa dels elements. 

 

L’acció del vent, en general una força perpendicular a la superfície de cada punt exposat, o pressió 

estàtica, qe pot expressar-se com: 

    qe = qb · Ce · Cp 

on: 

qb: és la pressió dinàmica del vent segons el mapa eòlic, figura D.1. Per a la zona de Martorell 

correspon un valor de la pressió dinàmica de 0.5 kN/m
2
. 
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Ce: és el coeficient d’exposició, determinat segons les especificacions en funció del grau 

d’aspror i l’altura sobre el terreny del punt considerat. Així doncs, el nostre coeficient d’exposició és de 

1.77. 

 

Cp: és el coeficient eòlic o de pressió, calculat en funció de l’esveltesa del edifici al pla paral·lel  

al vent.  Considerem que només ens afecta l’acció del vent en la coordenada X.  

El coeficient eòlic de pressió Cp el de succió Cs tindran un valor de 0.7 i -0.3 respectivament, a partir 

dels quals es determinen  el coeficient +X i –X: 

(+X): -Cs / (Cp - Cs) = 0.3 / (0.7 + 0.3) = 0.3 

 

(-X): Cp / (Cp - Cs) = 0.7 / (0.7 + 0.3) = 0.7 

 

 

 

1.2.9. Accions tèrmiques 

 

L’estructura de l’edifici que ens ocupa s’ha dissenyat de manera que les seves dimensions no 

superin les recomanades per la Normativa vigent per tal de no realitzar el càlcul tèrmic de 

l’estructura. 
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Accidentals 

 

1.2.10. Accions de sísmiques 

 

En la determinació de les accions sísmiques s’ha considerat la Normativa vigent: 

NCSR-02: “Norma de construcción sismorresistente. (Parte general y edificación). Real Decreto 

997/2002 de 27 de Septiembre”. 

 

Per la determinació de la pertinència del càlcul sísmic per a la construcció que ens ocupa, la Norma 

estableix cinc criteris perceptius de índole general que corresponen a: 

 

- Classificació de les construccions. (Apartat 1.2.2.) 

- Criteris d’aplicació de la Norma. (Apartat 1.2.3.) 

- Compliment de la Norma. (Apartat 1.3.) 

- Mapa de perillositat sísmica. Acceleració sísmica bàsica. (Apartat 2.1.) 

- Acceleració sísmica de càlcul. (Apartat 2.2.) 

 

 

 

Classificació de la construcció (article 1.2.2) 

 

Importància moderada: són 

les que presenten una baixa 

probabilitat que el seu 

col·lapse per causa d’un 

terratrèmol pugui causar 

víctimes, interrompre un 

servei primari o produir danys 

econòmics rellevants a 

tercers. 

Importància normal: són aquelles 

la destrucció de les quals per causa 

d’un terratrèmol pot ocasionar 

víctimes, interrompre un servei 

col·lectiu o produir importants 

pèrdues econòmiques, sense que 

en cap cas es tracti d’un servei 

imprescindible ni pugui donar lloc a 

efectes catastròfics. 

Importància especial: són 

aquelles la destrucció de les 

quals per causa d’un 

terratrèmol pugui interrompre 

un servei imprescindible o 

sonar lloc a efectes 

catastròfics. 

El coeficient  de contribució (K) té en compte la influència dels diferents tipus de terratrèmols i la 

perillositat sísmica de cada punt. A nivell de tot Catalunya K = 1.0. Fora d’aquest àmbit mirar l’annex 1 

de la Norma 

En cas de dubtes a l’annex 1 es detallen tots els municipis que tinguin uns valors d’acceleració bàsica 

iguals o superiors a 0.04 g. 
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Acceleració sísmica (article 2.2)  Ac = S · ρ · ab  

 

On “ab“ és l’acceleració sísmica bàsica definida a la norma en el mapa sísmic de l’apartat 2.1. 

“ρ“ és un coeficient sense dimensió de risc 
Importància normal = 1 

Importància especial = 1.3 

C = és el coeficient 

del terreny (art 

2.4) 

I Roca compacta, sol cimentat o granulat molt dens 1.0 

II 
Roca molt fracturada, sols granulats densos o amb 

cohesió i dur 
1.3 

III 
Sòl granular mig compactat, o cohesió i consistència 

ferma o molt ferma 
1.6 

IV Sòl granulat solt, o amb cohesió i tou 2.0 

“S” és el coeficient 

d’amplificació del 

terreny 

ρ · ab ≤ 0,1g 
25,1

C
S 

 

0,1g< ρ ·ab < 0,4g )
25,1

1()1,0(33,3
25,1

C
x

g

a
xx

C
S b    

0,4g ≤ ρ · ab  S = 1.0 

 

El criteri d’aplicació de la norma (art 1.2.3) és: 

Construccions 

d’importància 

moderada 

NO cal aplicar la norma 

ab < 0.04 g NO cal aplicar la norma 

0.04 g ≤ ab < 0.08 g Cal aplicar la norma 

Excepcions: No cal aplicar la norma en edificis de normal importància 

sempre que: 

- disposin d’estructura de pòrtics travats, amb característiques de 

resistència i rigidesa similars en les dues direccions, per resistir esforços 

horitzontals en qualsevol direcció 

- No es fonamenti l’edifici sobre terrenys potencialment inestables. 

No obstant, la Norma serà d’aplicació en els edificis de més de set plantes 

si l’acceleració sísmica de càlcul ac ≥ 0.08 

ab ≥ 0.08 g Cal aplicar la norma sense excepcions 
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En el nostre cas tenim:  

Localitat Martorell 

Importància normal 

ab 0.04 

ρ 1.0 

C 1.4 

S 1.12 

 

Per tant l’acceleració de càlcul serà: 

 

Ac = S · ρ · ab  = 0.045 g 

 

Com que ab < 0.08 g i la construcció del nostre cas és d’importància normal, la norma NCSE-02 no és 

aplicable. 

 

1.2.11. Accions d’incendi i impacte 

 

 

 

Les accions causades per l’incendi o l’impacte són considerades accions accidentals segons la 

normativa. En el cas del projecte que ens ocupa, no s’ha tingut en consideració cap d’aquests dos 

efectes al tractar-se d’un tipus d’edificació sense cap condicionant especial a aquest respecte.  

 

1.3. Altres accions 

 

1.3.1. Accions reològiques 
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Als elements de formigó armat, en els casos que el procés constructiu ho ha aconsellat, s’ha 

considerat l’efecte de la retracció. Aquest efecte s’ha materialitzat aplicant sobre l’estructura un 

estat de deformacions de valor igual a la que provoca el coeficient de retracció que es defineix a 

l’apartat anterior. 

 

RESISTÈNCIA AL FOC 

 

1.4. Criteris CTE-SI-6 

 

Es considera que la resistència al foc és un element principal de l’edifici i aquest és suficient si: 

 

a) arriba a la classe indicada a la taula 3.1. o 3.2 que representa el temps en minuts de 

resistència davant l’acció representada per la corba normalitzada temps-temperatura 

b) suporta aquesta acció durant el temps equivalent d’exposició al foc indicat a la taula B.2: 

 

Taula B.2 (Segons CTE-SI) Corba normalitzada temps-temperatura 

 

Temps t, en min. 15 30 45 60 90 120 180 240 

Temperatura en el sector Өg, en ºC 740 840 900 950 1000 1050 1100 1150 

 

 

Aquests valors s’obtenen segon la fórmula:  Өg = 20 + 345 log10 ( 8t+1 ) (ºC) 

 

 On  

 Өg és la temperatura del gas en el sector (ºC) 

  T és el temps des de l’inici de l’incendi (min) 
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Taula 3.1. (Segons CTE-SI) Resistència al foc  suficient del elements estructurals 

 

Us del sector d’incendi considerat
1
 

Planta de 

soterrani 

Plantes sobre rasant altura d’evacuació de 

l’edifici 

  < 15 m < 28 m ≥ 28 m 

Habitatge unifamiliar
2
 R30 R 30 - - 

Habitatge residencial, residència pública, docent, 

administrativa 
R120 R 60 R 90 R 120 

Comercial, pública concurrència, hospitalari R 120
3
 R 90 R 120 R 180 

Aparcament (edifici d’ús exclusiu o situat sobre un altre ús )  R 90   

Aparcament (situat a sota d’un ús diferent)  R 120
4
   

(1) La resistència al foc suficient d’un terra és la que resulta al considerar-lo com sostre del sector d’incendi 

situat sota aquest terra. 

(2) En habitatges unifamiliars adossats o agrupats, els elements que formen part de l’estructura comú 

tindran la resistència al foc exigible a un us d’habitatge residencial. 

(3) R 180 si l’altura d’evacuació de l’edifici supera 28 m. 

(4) R 180 quan es tracti d’aparcaments robotitzats.  

 

Taula 3.2 (Segons CTE-SI) Resistència al foc suficient dels elements estructurals de zones de risc especial 

integrades als edificis
1 

 

Risc especial baix R 90 

Risc especial mitja R 120 

Risc especial alt R 180 

 

Les estructures de coberta lleugera no previstes per ser utilitzades en l’evacuació dels ocupants, i 

l’alçada dels quals, respecte al de la rasant exterior no superi 28 m, així com els elements que només 

aguantin aquests cobertes, podran ser R 30 quan el col·lapse no pugi ocasionar danys greus als edificis 

o establiments propers, ni comprometre l’estabilitat d’altres plantes inferiors o la compartimentació 

en sectors d’incendi. A aquests efectes, es pot entendre com lleugera aquella coberta la càrrega de la 

qual no superi 1kN/m
2
. 

 

Els elements estructurals d’una escala protegida o d’un passadís protegit que pertanyin en el recinte 

d’aquests, seran com a mínim R 30. Quan es tracti d’escales especialment protegides no s’exigeix 

resistència al foc als elements estructurals. 
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1.5. Formigó 

 

S’estableixen mètodes simplificats i taules que permeten determinar la resistència al foc dels elements 

de formigó davant l’acció representada per la corba normalitzada temps-temperatura. 

 

Els elements estructurals han d’estar dissenyats de forma que, davant el descrostrament (spalling) del 

formigó, el col·lapse per ancoratge o per pèrdua de gir tingui menor probabilitat d’aparició que el 

col·lapse per flexió, per esforç tallant o per càrregues axials. 

 

 

Suports i murs. 

 

 Taula C.2 (Segons CTE-SI) Elements de compressió 

 

Resistència al foc 

Costat menor o espessor bmin/ distància mínima equivalent al eix am (mm)
1
 

suports 
Mur de càrrega exposat 

per una cara 

Mur de càrrega exposat per 

ambdues cares 

R 30 150/15
2
 100/15

3
 120/15 

R 60 200/20
2
 120/15

3
 140/15 

R 90 250/30 140/20
3
 160/25 

R 120 250/40 160/25
3
 180/35 

R 180 350/45 200/40
3
 250/45 

R 240 400/50 250/50
3
 300/50 

(1)  Els recobriments per exigència de durabilitat poden requerir valors superiors. 

(2) Els suports executats en obra han de tenir, d’acord amb la instrucció EHE-08, una dimensió 

mínima de 250 mm. 

(3) La resistència al foc aportada es pot considerar REI 

 

 

Lloses massisses. 

 

 Taula C.4(Segons CTE-SI) Lloses massisses 
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Resistència al 

foc 

Espessor mínim 

hmin (min) 

Distància mínima equivalent al eix am (mm) 
(1)

 

Flexió en una 

direcció 

Flexió en dues direccions 

Ly/Lx 
(2)

 ≤1,5 1,5 ≤ Ly/Lx
(2)

 

REI 30 60 10 10 10 

REI 60 80 20 10 20 

REI 90 100 25 15 25 

REI 120 120 35 20 30 

REI 180 150 50 30 40 

REI 240 175 60 50 50 

(1) Els recobriments per exigència de durabilitat poden requerir valors superiors. 

(2) Lx i Ly són les llums de la llosa sent Ly>Lx 

 

 

Capes protectores. 

 

La resistència al foc requerida es pot aconseguir mitjançant l’aplicació de capes protectores la 

contribució de les quals a la resistència al foc de l’element estructural es determinarà d’acord amb la 

norma UNE ENV 1338-3:2004. 

 

Per a resistències al foc R 120 com a màxim, els revestiments de guix poden considerar-se com a 

espessors addicionals de formigó equivalents a 1.8 cops el seu espessor real. Quan estiguin aplicats en 

sostres, per a resistències al foc R 90 com a màxim, es recomana que la seva posta en obra es realitzi 

per projecció, mentre que per valors R 120 o majors resulta necessari, havent-se a més de disposar 

d’un armat intern no combustible fermament unit a les biguetes.  

 

Aquestes especificacions no són vàlides per a revestiments amb plaques de guix. 

 

1.6. Acer 

 

S’estableixen mètodes simplificats i taules que permeten determinar la resistència al foc dels elements 

d’acer davant l’acció representada per la corba normalitzada temps-temperatura. 

 

A l’anàlisi de l’element es pot considerar que les coaccions en els recolzaments i extrems del mateix en 

situació de càlcul en front del foc no varien respecte de les que es produeixen a temperatura normal. 
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S’admet que la classe de les seccions transversals en situació de càlcul en front al foc és la mateixa que 

a temperatura normal. 

 

En elements amb seccions de paret prima (classe 4) la temperatura de l’acer en totes les seccions 

transversals no ha de superar els 350ºC. 

 

En quant as la resistència al foc dels elements d’acer revestit amb productes de protecció amb marca 

CE. Els valors dels elements de protecció que aquesta aporten seran avaluats per l’esmentat mercat. 

 

 

1.7. Característiques generals del formigó 

 

S’utilitza tant per a la realització d’elements resolts amb formigó en massa com armat, i les seves 

característiques més rellevants i, a la vegada, considerades per a la realització dels càlculs que 

s’adjunten, són les següents. 

 

 Resistència a compressió. 

 

La resistència a compressió coincideix amb la resistència característica, definida en la Instrucció EHE-08 

a l’article 31.4, el seu valor és 30N/mm
2
 . 

 

És de ressaltar que, sigui quin sigui el valor de la resistència, aquesta haurà d’assolir-se al 28
è
 dia de la 

seva posta en obra, de manera que al 7
è
 ja s’hagi obtingut, almenys, el 75% de la resistència que es 

sol·licita. 

 

Docilitat.  

 

La docilitat dels formigons resta establerta en el Plec de Condicions que s’adjunta. Cal esmentar, però, 

que la docilitat que li correspondrà a tot el formigó col·locat en obra és la tova, segons definició al 

respecte a l’article 31.5, de la EHE-08, i que la posada en obra dels formigons amb altres docilitats més 

baixes, està estrictament prohibida, excepte en aquells casos en els que s’utilitzin fluïdificants o 

superplastificants, en les condicions que prescriuen els mencionats Plecs de Condicions. 

 

Mesura màxim de l’àrid. 
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La mesura màxim de l’àrid acceptat per la confecció dels formigons de l’obra hauran de complir els 

requeriments de l’article 28
è
, de la EHE-08, no acceptant-se valors del mateix superiors als 20 mm. 

 

Contingut de ciment. 

 

El contingut de ciment cal adequar-lo a l’article 26
è
 de la EHE-08. 

 

Aspecte extern.  

 

L’aspecte extern que hauran de presentar els formigons col·locats en obra es detallen explícitament en 

el Plec de Condicions per la posta en obra del formigó armat, adjunt a la present.  

 

A grans trets, cal esmentar que no s’accepten formigons fissurats, no homogenis en color o textura o 

bruts, tant de fluorescències com taques d’òxid o grassa. 

 

Característiques mecàniques. Diagrama s-e de càlcul. 

 

Per a la determinació del comportament de les peces de formigó armat i per a la seva comprovació 

ulterior s’ha adoptat el diagrama paràbola-rectangle, preconitzat per la instrucció EHE-08 en el seu 

article 39
è
. 

 

 

0.002 0.0035 

0.85 Fcd 

 

 figura 1. Diagrama de càlcul del formigó. 
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D’aquest diagrama, figura 1.-, cal destacar el tram elàstic no lineal constituït per la branca parabòlica, 

d’equació: 

    s= 0.85 fcd e(1-0.25e),  per 0 <e<0.2%. 

 

 on 

 s és la tensió. 

 fcd  és la resistència de càlcul a compressió del formigó, obtinguda després de l’aplicació del  

  coeficient de minoració de resistències gf, detallat a l’apartat 4
rt
 de la present memòria, i 

 e és la deformació, expressada en tant per mil, 

 

així com el tram rectilini de la seva fase plàstica, d’equació: 

 

    s= 0.85 fcd, per 0.2% <e<0.35%. 

 

Característiques mecàniques.  Mòdul de deformació longitudinal.  

 

Per a la determinació dels estats de corriments de  l’estructura, s’han considerat els mòduls 

d’elasticitat longitudinal que es detallen: 

 

a) Càrregues instantànies o ràpidament variables. 

    Ej = 21000 f
j

 

   on  

   Ej és el mòdul d’elasticitat inicial del formigó, a la edat de j dies, i 

   fj és la resistència característica a compressió del formigó, a la edat de j 

dies. 

 

b) Mòdul instantani de deformació longitudinal secant: 

    Ej = 19000 f
j

 

   on 
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   Ej y fj  pren els mateixos valors que en el subapartat anterior, sempre i quan 

les     tensions fj de servei no sobrepassin el valor 0.5 fj. 

 

 

c) Mòdul de deformació considerat per càrregues durables: 

    E = 7600 f
ck

 

   on  

   fck  és la resistència característica del formigó. 

 

Característiques mecàniques. Retracció. 

 

La retracció es comptabilitza en aquells casos en els que és presumible una alteració del 

comportament de determinats elements, causada pel fenomen que es discuteix. 

 

Els valors tinguts en compte en aquests casos són conseqüència de sotmetre al formigó a 

deformacions unitàries de 2.5 10
-4

. 

 

Donades les similituds de la retracció amb els efectes produïts per la dilatació tèrmica, els criteris 

d’aplicació en les accions resultants són idèntics als tinguts en compte a les accions tèrmiques. 

 

Característiques Mecàniques. Fluència.  

 

La fluència del material es té en compte afectant el mòdul d’elasticitat per un coeficient, el qual oscil·la 

entre els valors 2/5 i 2/3, segons els criteris establerts a l’article 39
è
, apartat 8

è
, de la EHE-08. 

 

No obstant, si la situació ho requereix, la fluència s’incorpora al càlcul mitjançant processos molt més 

complexes, d’acord amb els criteris que s’esbossen en els comentaris de l’article 26
è
, apartat 1

è
, de la 

mateixa Norma. 

 

Coeficient de Poisson.  

 

S’observa un valor de 0.2. 
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Coeficient de Dilatació Tèrmica. 

 

Es té en compte un valor igual a 10
-5 

 

1.8. Característiques generals de l’acer corrugat 

 

S’utilitza principalment per la confecció del formigó armat, encara que en determinades ocasions 

també es requereix el seu ús en elements especials (ancoratges, tirants, etc.), la qual cosa figura 

explícitament en els plànols de projecte. Les seves característiques més rellevants són les que es 

detallen a continuació: 

 

Límit elàstic de l’acer. 

 

El límit elàstic de l’acer utilitzat per a la confecció de les armadures del formigó es fixa en 500N/mm
2
., 

la seva definició y concreció s’adequa als criteris que fixa l’article 38
è
, de la Instrucció EHE-08. 

 

Diagrama s-e de càlcul.  

 

Els diagrames tensió-deformació considerats es representen a la figura 2, corresponents als acers de 

duresa natural i els deformats en fred. Per els primers es té en compte un diagrama bilineal, en el que 

el seu tram inclinat observa una pendent de E= 210.000 N/mm
2
, vàlid per a llindar de tensió 

compresos entre 

     -fyd < s <fyd  

 

essent fyd la resistència de càlcul del material, obtinguda després d’aplicar en el límit elàstic detallat en 

el coeficient de minoració de resistència. 

 

Per als acers deformats en fred el diagrama observa un primer tram elàstic amb la mateixa pendent 

que la dels acers de duresa natural, i un segon tram no lineal, d’equació: 
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 on 

 e és la deformació unitària, 

 s és la tensió, 

 E és el mòdul d’elasticitat i 

 f0.2 és la tensió del material en període de càrrega, quan llur deformació total   

   assoleix una component remanent de valor 0.2%. 

Característiques del material i assaigs.  

 

Les característiques dels materials que es detallen, així com els assaigs a que hauran de sotmetre’s, 

resten determinats en els Plecs de Condicions. 

 

1.9. Posta en obra del formigó 

 

1.9.1. Fabricació i transport del formigó 

 

El formigó subministrat en obra serà procedent de Central i ajustat a l’article 71è de la EHE-08: 

 

 


 
=

E
+0.823{

f
-0.7 } , para >0.7 f

0.2

5

0.2k

 

 

 

b) diagrama de calculo del 

   acero deformado en frio    acero de dureza natural 

a) diagrama de calculo del 

Fyd 

0.7Fyd 

0.002 

0.7Fyd 

Fyd 

0.002 

0.01 

0.01 

y y 
0.01 

0.01 

 

 

 Figura 2.- Diagrames de càlcul de l’acer 
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“Les matèries primeres s’emmagatzemaran i transportaran de forma tal que s’eviti tot tipus 

d’entremesclat, contaminació, deteriorament o qualsevol altra alteració significativa en les seves 

característiques. Es tindrà en compte el que preveuen els articles corresponents de la EHE-08. 

 

La dosificació de ciment, dels àrids, i si és el cas, de les addicions, es realitzarà en pes. La dosificació 

de cada material haurà d’ajustar-se a allò que s’ha especificat per a aconseguir una adequada 

uniformitat entre pastades. 

 

Les matèries primeres es pastaran de forma tal que s’aconsegueixi la seva mescla íntima i 

homogènia, havent de resultar l’àrid ben recobert de pasta de ciment. L’homogeneïtat del formigó 

es comprovarà d’acord al procediment establert en 71.3.3. de l’EHE-08. 

 

La central subministradora haurà d’estar inscrita en el registre industrial i tenir els certificats 

vigents de control de matèries primeres utilitzades en la fabricació del formigó i indicar la 

 Classificació de central.” 

Per al transport de formigó es tindrà en compte el capítol 71.4.1 de la EHE-08:  

 

“Per al transport del formigó s’utilitzaran procediments adequats per a aconseguir que les masses 

arribin al lloc de lliurament en les condicions estipulades, sense experimentar variació sensible en 

les característiques que posseeixen acabades de pastar. 

 

El temps transcorregut entre l’addició d’aigua del pastat al ciment i als àrids i la col·locació del 

formigó, no ha de ser major d’hora i mitja. En temps calorós, o baixes condicions que contribueixin 

a un ràpid forjat del formigó, el temps límit haurà de ser inferior, a menys que s’adoptin mesures 

especials que, sense perjudicar la qualitat del formigó, augmentin el temps de forjat. 

 

Quan el formigó es pasta completament en central i es transporta en pastadores mòbils, el volum 

de formigó transportat no haurà d’excedir el 80% del volum total del tambor. Quan el formigó es 

pasta, o s’acaba de pastar, en pastadora mòbil, el volum no excedirà dels dos terços del volum total 

del tambor. 

Els equips de transport hauran d’estar exempts de residus de formigó o morter endurit, per a la 

qual cosa es netejaran curosament abans de procedir a la càrrega d’una nova massa fresca de 

formigó. Així mateix, no hauran de presentar desperfectes o desgasts en les paletes o en la seva 

superfície interior que puguin afectar l’homogeneïtat del formigó i impedir que es compleixi allò 

que s’ha estipulat en 69.2.5. 
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El transport podrà realitzar-se en pastadores mòbils, a la velocitat d’agitació, o en equips amb 

agitadors o sense, sempre que aquests equips tinguin superfícies llises i arrodonides i siguin 

capaços de mantenir l’homogeneïtat del formigó durant el transport i la descàrrega.” 

 

 

1.9.2. Mètodes de compactació 

  

 Compleixen allò establert en l’article 71.5.2 de la EHE-08: 

 

“La compactació dels formigons en obra es realitzarà per mitjà de procediments adequats a la 

consistència de les mescles i de tal manera que s’eliminin els buits i s’obtingui un perfecte tancat 

de la massa, sense que arribi a produir-se segregació. El procés de compactació haurà de 

prolongar-se fins que reflueixi la pasta a la superfície i deixi de sortir-ne aire. 

 

Quan s’utilitzen vibradors de superfície el grossor de la capa després de compactada no serà major 

de 20 centímetres. 

 

La utilització de vibradors de motlle o encofrat haurà de ser objecte d’estudi, de manera que la 

vibració que es transmeti a través de l’encofrat sigui l’adequada per a produir una correcta 

compactació, evitant la formació de buits i capes de menor resistència. 

 

El vibrat del formigó haurà de ser objecte d’aprovació per part de la Direcció d’Obra.” 

1.9.3. Juntes de Formigó 

En general s’evitarà sempre que sigui possible executar juntes de formigonat en elements continus. En 

qualsevol cas, quan la Direcció de la Obra decideixi la seva aplicació, seguiran els requisits de la EHE-08 

marcats en l’article  71è:  

 

“Les juntes de formigonat, que deuran, en general, estar previstes en el projecte, se situaran en 

direcció el més normal possible a la de les tensions de compressió, i allí on el seu efecte sigui 

menys perjudicial, allunyant-les, amb el dit fi, de les zones en què l’armadura estigui sotmesa a 

fortes traccions. Se’ls donarà la forma apropiada que asseguri una unió el més íntima possible 

entre l’antic i el nou formigó. 

 

Quan hi hagi necessitat de disposar juntes de formigonat no previstes en el projecte es disposaran 

en els llocs que aprovi la Direcció d’Obra, i preferentment sobre els puntals de la cintra. No es 

reprendrà el formigonat de les mateixes sense que hagin sigut prèviament examinades i aprovades 

pel director d’Obra. 
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Si el pla d’una junta resulta mal orientat, es demolirà la part de formigó necessària per a 

proporcionar a la superfície la direcció apropiada. 

 

Abans de reprendre el formigonat, es retirarà la capa superficial de morter, deixant els àrids al 

descobert i es netejarà la junta de tota brutícia o àrid que hagi quedat lliure. En tot cas, el 

procediment de neteja utilitzat no haurà de produir alteracions apreciables en l’adherència entre la 

pasta i l’àrid gros. Expressament es prohibeix l’ocupació de productes corrosius en la neteja de 

juntes. Amb l’aprovació prèvia de la Direcció d’Obra s’usaren pintures o ponts d’unió específics per 

a juntes de formigó. 

 

Es prohibeix formigonar directament sobre o contra superfícies de formigó que hagin patit els 

efectes de les gelades. En aquest cas hauran d’eliminar-se prèviament les parts danyades pel gel. 

 

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars podrà autoritzar l’ocupació d’altres tècniques per a 

l’execució de juntes (per exemple, impregnació amb productes adequats), sempre que s’hagi 

justificat prèviament, per mitjà d’assaigs de suficient garantia, que tals tècniques són capaces de 

proporcionar resultats tan eficaços, almenys, com els obtinguts quan s’utilitzen els mètodes 

tradicionals.” 

1.9.4. Precaucions segons el temps. 

 

 No s’utilitzaran additius per al formigó, accelerants o retardants de fraguat, sense l’aprovació de 

la   Direcció Facultativa. I per a la execució de formigonats, segons la temperatura ambiental, se 

seguirà allò establert en l’article 71è de la EHE-08: 

 

“La temperatura de la massa de formigó, en el moment d’abocar-la en el motlle o encofrat, no serà 

inferior a 5ºC. 

 

Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura del qual 

sigui inferior a zero graus centígrads. 

 

En general, se suspendrà el formigonat sempre que es prevegi que, dins de les quaranta-vuit hores 

següents, pugui descendir la temperatura ambient per sota dels zero graus centígrads. 

 

En els casos en què, per absoluta necessitat, es formigoni en temps de gelades, s’adoptaran les 

mesures necessàries per a garantir que, durant el forjat i primer enduriment de formigó, no es 

produiran deterioraments locals en els elements corresponents, ni minves permanents apreciables 

de les característiques resistents del material. En el cas que es produeixi algun tipus de dany, 



Projecte executiu d’un aparcament de dues plantes  Annex 8. Càlcul d’estructures 
 per a l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell 
 

hauran de realitzar-se els assaigs d’informació (vegi article 89é) necessaris per a estimar la 

resistència realment aconseguida, adoptant-se, si és el cas, les mesures oportunes. 

 

L’ocupació d’additius anticongelants requerirà una autorització expressa, en cada cas, de la 

Direcció d’Obra. Mai podran utilitzar-se productes susceptibles d’atacar a les armadures, en 

especial els que contenen ió clor. 

 

Quan el formigonat s’efectuï en temps calorós, s’adoptaran les mesures oportunes per a evitar 

l’evaporació de l’aigua de pastat, en particular durant el transport del formigó i per a reduir la 

temperatura de la massa. 

 

Per a això els materials constituents del formigó i els encofrats o motlles destinats a rebre-ho 

hauran d’estar protegits de la solellada. 

 

Una vegada efectuada la col·locació del formigó es protegirà aquest del sol i especialment del vent, 

per a evitar que es dessequi. 

 

Si la temperatura ambient és superior a 40ºC o hi ha un vent excessiu, se suspendrà el formigonat, 

llevat que, amb l’autorització prèvia expressa de la Direcció d’Obra, s’adoptin mesures especials.” 

 

 

1.9.5. Curat del formigó 

 

D’acord a l’article 71è de la EHE-08: 

 

“Durant el forjat i primer període d’enduriment del formigó, haurà d’assegurar-se el manteniment 

de la humitat del mateix per mitjà d’un adequat curat. Aquest es prolongarà durant el termini 

necessari en funció del tipus i classe del ciment, de la temperatura i grau d’humitat de l’ambient, 

etc. 

 

El curat podrà realitzar-se mantenint humides les superfícies dels elements de formigó, per mitjà 

de rec directe que no produeixi rentat. L’aigua utilitzada en aquestes operacions haurà de posseir 

les qualitats exigides en l’article 27é d’aquesta Instrucció. 
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El curat per aportació d’humitat podrà substituir-se per la protecció de les superfícies per mitjà de 

recobriments plàstics o altres tractaments adequats, sempre que aquests mètodes, especialment 

en el cas de masses seques, ofereixin les garanties que s’estimen necessàries per a aconseguir, 

durant el primer període d’enduriment, la retenció de la humitat inicial de la massa, i no continguin 

substàncies nocives per al formigó. 

 

Si el curat es realitza utilitzant tècniques especials (curat al vapor, per exemple) es procedirà 

d’acord amb les normes de bona pràctica pròpies de dites tècniques, amb l’autorització prèvia de 

la Direcció d’Obra.” 

 

1.9.6. Cintres, encofrats i motlles 

 

Tal com s’estableix en l’article 74è de la EHE-08,  

 

“Les cintres, encofrats i motlles, així com les unions dels seus distints elements, posseiran una 

resistència i rigidesa suficients per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a 

resistir, sense seients ni deformacions perjudicials, les accions de qualsevol naturalesa que puguin 

produir-se sobre ells com a conseqüència del procés de formigonat i, especialment, sota les 

pressions del formigó fresc o els efectes del mètode de compactació utilitzat. Les dites condicions 

hauran de mantenir-se fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar, amb 

un marge de seguretat adequat, les tensions a què serà sotmès durant el desencofrat, 

desemmotllat o descintrat. 

 

Aquests elements es disposaran de manera que s’evitin danys en estructures ja construïdes. 

 

El subministrador dels puntals justificarà i garantirà les característiques dels mateixos, precisant les 

condicions en què han de ser utilitzats. 

 

Es prohibeix expressament l’ocupació d’alumini en motlles que hagin d’estar en contacte amb el 

formigó. 

 

Els encofrats i motlles seran prou estancs perquè, en funció del mode de compactació previst, 

s’impedeixin pèrdues apreciables de beurada o morter i s’aconsegueixin  superfícies tancades del 

formigó. 

Els encofrats i motlles de fusta s’humitejaran per a evitar que absorbeixi l’aigua continguda en el 

formigó. D’altra banda, les peces de fusta es disposaran de manera que es permetrà el seu lliure 

entumiment, sense perill que s’originen esforços o deformacions anormals. 
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Les superfícies interiors dels encofrats i motlles apareixeran netes en el moment del formigonat, i 

presentaran les condicions necessàries per a garantir la lliure retracció del formigó i evitar així 

l’aparició de fissures en els paraments de les peces. Per a facilitar aquesta neteja en els fons de 

pilars i murs, hauran de disposar-se obertures provisionals en la part inferior dels encofrats 

corresponents. 

 

Els encofrats i motlles hauran de poder-se retirar sense causar sacsejades ni danys en el formigó. 

 

L’ocupació de productes per a facilitar el desencofrat de les peces haurà de ser expressament 

autoritzat, en cada cas, pel director d’Obra. Aquests productes no hauran de deixar rastres ni tenir 

efectes danyosos sobre la superfície del formigó, ni lliscar per les superfícies verticals o inclinades 

dels motlles o encofrats.” 

 

1.9.7. Descintrat, desencofrat i desemmotllat. 

 

No s’acceptarà el desencofrat del forjat fins que no s’hagin passat un mínim de 14 dies des de la data 

de formigonat, si les resistències obtingudes són superiors al 70% del valor Fck del projecte en las 

provetes assajades en set dies. El forjat inferior no apuntalat rebrà com a màxim la càrrega de dos 

plantes apuntalades i aquest forjat no es podrà començar a desencofrar fins passat un mínim de set 

dies de la data de formigonat del forjat superior. 

 

Per poder formigonar un forjat sobre un altre, d’inferior haurà de tenir un mínim de 7 dies des de la 

data de formigonat, independentment de que es trobi apuntalat o no. El càlcul de l’apuntalament 

haurà de realitzar-lo l’empresa adjudicatària i presentar-se a la Direcció d’Obra per a la seva aprovació 

amb anterioritat a l’execució.  

 

Per a l’execució dels desencofrats també se seguirà allò establert en l’article 75è de la EHE-08: 

 

“Els diferents elements que constitueixen els motlles, l’encofrat (costaners, fons, etc.), les fites i 

cintres, es retiraran sense produir sacsejades ni xocs en l’estructura, recomanant-se, quan els 

elements siguin d’una certa importància, l’ocupació de falques, caixes de sorra, gats o altres 

dispositius anàlegs per a aconseguir un descens uniforme dels suports. 

 

Les operacions anteriors no es realitzaran fins que el formigó hagi aconseguit la resistència 

necessària per a suportar, amb suficient seguretat i sense deformacions excessives, els esforços a 

què estarà sotmès durant i després del desencofrat, o descintrat. 
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Quan es tracte d’obres d’importància i no es tingui experiència de casos anàlegs, o quan els 

prejudicis que poguessin derivar-se d’una fissuració prematura fossin grans, es realitzaran assaigs 

d’informació (vegi article 89é) per a estimar la resistència real del formigó i poder fixar 

convenientment el moment de desencofrat o descintrat. 

 

Es tindran també en compte les condicions ambientals (per exemple, gelades) i la necessitat 

d’adoptar mesures de protecció una vegada que l’encofrat, o els motlles, hagin sigut retirats. 

 

Es posarà especial atenció a retirar oportunament tot element d’encofrat o motlle que pugi 

impedir el lliure joc de les juntes de retracció, seient o dilatació, així com de les articulacions, si n’hi 

ha. 

 

Per a facilitar el desencofrat i, en particular, quan s’empren motlles, es recomana pintar-los amb 

vernissos antiadherents que compleixin les condicions prescrites en l’article 65é.” 

 

 

1.10. Durabilitat i manteniment de l’estructura 

 

Les parts de l’estructura constituïdes per formigó armat hauran de sotmetre’s també a un programa de 

manteniment al llarg del temps, de manera molt semblant a l’esbossat per l’estructura metàl·lica, ja 

que el major nombre de patologies del formigó armat procedeix o es manifesta al iniciar-se el procés 

de corrosió de les seves armadures. 

 

D’aquesta manera serà necessari observar el següent programa de manteniment: 

 

a) L’element de formigó és interior: serà precisa una revisió dels elements als dos anys 

d’haver estat construïdes i, posteriorment, establir una revisió dels mateixos cada 10 

anys, amb l’objecte de detectar possibles fissures. 

Si aquestes fissures resulten visibles per l’observador, serà convenient  injectar-les o 

protegir-les amb algun tipus de resina epòxid per a evitar l’oxidació de les armadures. 

 

b) L’element de formigó és exterior o resta immers en un ambient humit: en aquest cas serà 

preceptiva una imprimació amb resina epòxid de tots els paraments després d’haver-se 

completat el fraguat i realitzar una revisió al cap d’un any i mig després d’haver estat 

construït. 

Posteriorment, serà preceptiva també una revisió quinquennal, detectant fissures i      

segellant les amb algun tipus de resina epòxid. 
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c) L’element de formigó resta exposat a un ambient d’agressivitat elevada: serà precisa una 

imprimació amb resina epòxid de tots els seus paraments després d’haver-se completat el 

fraguat, i procedir a una revisió al cap de 6 mesos després d’haver estat construït. 

 

Serà preceptiva una revisió cada 2 anys, així com una nova imprimació de pintura epòxid cada 5 anys, 

llevat justificació del fabricant de la resina de que aquest període de temps pugui ésser major. 

 

 

 

 

NORMATIVA 
 

EHE-08, "Instrucción de Hormigón estructural". 

EFHE-2002, "Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales". 

CTE- Código técnico de la Edificación  

 DB-SE-AE Acciones en la edificación 

 DB-SE-C  Cimientos 

 DB-SE-A  Acero 

 DB-SE-F  Fábrica 

 DB-SI   Seguridad en caso de incendios 

NCSR-02, “Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación” 

  

"Pliego de Condiciones generales de la Edificación. Facultativas y económicas". Consejo Superior de 

los Colegios de Arquitectos de España.  Madrid 1.989. 
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ESTRUCTURA AMB LLOSA MASSISSA 
Com ja s’ha especificat abans s’ha realitzat el càlcul de l’estructura de dues maneres diferents: una 

mitjançant llosa massissa (SOLUCIÓ 1) i una altra mitjançant llosa reticular (SOLUCIÓ 2) pels forjats de 

l’estructura. 

Pels dos càlculs s’ha dimensionat una llosa de fonamentació de idèntiques característiques. 

Finalment, per això, la solució adoptada per a fer el dimensionament de l’estructura de l’obra ha estat la 

SOLUCIÓ 2 on els forjats estan fets amb llosa reticular. 

 

 

En aquest apartat de l’Annex del Càlcul d’Estructures es presenta la SOLUCIÓ 1 considerada per a fer el 

càlcul de l’estructura de l’obra: fent els forjats amb llosa massissa. 

Totes les dades exposades han estat proporcionades pel programa de càlcul CYPECAD que és el que s’ha 

fet servir pel càlcul de l’estructura. 

 

El següent document s’organitzarà de la següent manera: 

- LLISTAT DE DADES DE L’OBRA 

- QUANTIES D’OBRA 

- COMPROVACIONS I ESFORÇOS 

- ERRORS DE CÀLCUL 

- AVISOS DE CÀLCUL 
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LLISTAT DE DADES DE L’OBRA  

 

1.-VERSIÓ DEL PROGRAMA I NÚMERO DE LLICÈNCIA 

Versió: 2014 

Número de llicència: 120010 

2.-DADES GENERALS DE L’ESTRUCTURA 

Projecte: Llosa massissa 

Clau: Llosa massissa 

3.- NORMES CONSIDERADES 

Formigó: EHE-08 

Acers conformats: CTE DB SE-A 

Acers laminats i armats: CTE DB SE-A 

Categories d'ús 

A. Zones residencials 

E. Zones de tràfic i aparcament per a vehicles lleugers 

4.- ACCIONS CONSIDERADES 

4.1.- Gravitatòries 

Planta 

Sobrecàrrega d'us 
Càrreg.mortes  

(t/m²) Categoria 
Valor 

(t/m²) 

Planta 0 E 1.00 0.65 

Plantas -1 E 0.40 0.15 

Fonamentació E 0.40 0.15 

 

 

Aquestes càrregues s’han considerat seguint les següents consideracions. 

 

Sobrecàrregues: 

 

Planta 0: S’han considerat 1000kg/m
2
  en relació al que posa el CTE per a fer accessible una zona de 

manteniment. A més a més al no saber l’ús final que pot tenir la plaça en superfície, en cas que 

l’Ajuntament de Martorell considerés oportú posar un gruix de 0,40 cm de terra per m
2
 ens 

asseguraríem l’estabilitat de l’estructura. 

 

Plantes -1 i Fonamentació: S’han considerat 400 kg/m
2
 seguint l’especificació del CTE-SE-AE Taula 3.1. 

tenint en compte que l’ús principal de les plantes serà per l’aparcament de vehicles. 

 

 

 

Càrregues mortes: 

 



Projecte executiu d’un aparcament de dues plantes  Annex 8.Càlcul d’estructures 
 per a l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell 
 

Planta 0: S’han considerat 150 kg/m
2
 referents a paviment superficial i possible tabiqueria, i 500 kg/m

2
 

per l’acabat del paviment que estarà composat pels elements que es poden veure a l’esquema no 

escalat següent. 

 

 

 

Plantes -1 i Fonamentació: S’han considerat 150 kg/m
2
 referents a paviment superficial i possible 

tabiqueria. 

 

4.2.- Vent 

Amb acció del vent segons la coordenada X, explicat anteriorment al sistema estructural. 

Zona eòlica: C 

Grau d’aspror: IV. Zona urbana, industrial o forestal. 

 

  

4.3.- Sisme  

Sense acció de sisme ja que estem en una zona considerada  de perillositat sísmica baixa, seguint el 

mapa de perillositat sísmica de la NCSR-02, Apartat 2.1. 

  

4.4.- Hipòtesi de càrrega 

Automàtiques Càrrega permanent 

Sobrecàrrega (Ús A) 

Sobrecàrrega (Ús E) 

Addicionals 

 

 

 

Vent  

Neu 

 

  

 

La sobrecàrrega de neu s’ha considerat de 0.4 kN/m
2
 seguint l’especificació de la Taula 3.8 de l’Apartat 

3.5.2 del CTE-SE-AE. 

 

4.5.- Empentes en murs 

Reblert 

Una situació de rebliment 

Càrrega: Càrrega permanent 

Amb replè: Cota 10 m 

Angle de talús 0.00 Graus 

Densitat aparent 1.70 t/m³ 

Densitat submergida 1.100 t/m³ 

Angle fregament intern 35.00 Graus 

Evacuació per drenatge 50.00 % 

 

 Al no poder definir una empenta en mur amb un terreny definit a estrats s’ha considerat l’empenta del 

material més desfavorable. 
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5.- ESTATS LÍMIT 

E.L.U. de ruptura. Formigó 

E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions 

CTE 

Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensions sobre el terreny 

Desplaçaments 

Accions característiques 

 

  

6.- SITUACIONS DE PROJECTE 

Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els 

següents criteris: 

- Amb coeficients de combinació 

 
- Sense coeficients de combinació 

 
- On: 

  

Gk Acció permanent 

Qk Acció variable 

gG Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents 

gQ,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal 

gQ,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament 

yp,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal 

ya,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament 

 

  

6.1.- Coeficients parcials de seguretat (g) i coeficients de combinació (y) 

Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran: 

E.L.U. de ruptura. Formigó: EHE-08 

  

Persistent o transitòria 

 
Coeficients parcials de seguretat (g) Coeficients de combinació (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompanyament (ya) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.350 - - 

Sobrecàrrega (Q - Ús E) 0.000 1.500 1.000 0.700 

Vent (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 

Neu (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500 

 

 



       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G Q Q
 

   Gj kj Qi ki

j 1 i 1

G Q
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E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions: EHE-08 / CTE DB-SE C 

  

Persistent o transitòria 

 
Coeficients parcials de seguretat (g) Coeficients de combinació (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompanyament (ya) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecàrrega (Q - Ús E) 0.000 1.600 1.000 0.700 

Vent (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 

Neu (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500 

 

  

Tensions sobre el terreny 

  

Característica 

 
Coeficients parcials de seguretat (g) Coeficients de combinació (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompanyament (ya) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecàrrega (Q - Ús E) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

 

  

Desplaçaments 

  

Característica 

 
Coeficients parcials de seguretat (g) Coeficients de combinació (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompanyament (ya) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecàrrega (Q - Ús E) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

 

  

6.2.- Combinacions 

  Noms de les hipòtesis 

G Càrrega permanent 

Qa (E) Sobrecàrrega (Ús E. Zones de tràfic i aparcament per a vehicles lleugers) 

V Vent 

N 1 neu 
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 7.- DADES GEOMÈTRIQUES DE GRUPS I PLANTES 

 

Grup  Nom del grup      Planta Nom planta     Alçada (m)  Cota(m)  

2 Planta 0 2 Planta-1 5.00 10.00 

1 Plantas -1 1 Planta-1 5.00 5.00 

0 Fonamentació    0 

 

 

 

  

Tot seguit s’exposen unes visions 3D per a poder visualitzar una mica millor l’obra en si mateixa. Es 

podran apreciar els 80 pilars amb una secció de 50X50 cm
2
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 

 3

 
 2 

 3 

 4 

 1

 
 2 

 4

 
 2 
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 1

 
 2 

 2 

 3 



Projecte executiu d’un aparcament de dues plantes  Annex 8.Càlcul d’estructures 
 per a l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell 
 

 

 

 

  

11.1.- Formigons 

Per a tots els elements estructurals de l'obra: HA-30; fck = 306 kp/cm²; gc = 1.50 

  

11.2.- Acers per element i posició 

11.2.1.- Acers en barres 

Per a tots els elements estructurals de l'obra: B 500 S; fyk = 5097 kp/cm²; gs = 1.15 

  

11.2.2.- Acers en perfils 

  

Tipus d'acer para perfils Acer 
Límit elàstic 

(kp/cm²) 

Mòdul d'elasticitat 

(kp/cm²) 

Acers conformats  S235  2396 2140673 

Acers laminats  S275  2803 2140673 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 
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QUANTIES D’OBRA  

1.- SUPERFÍCIES I VOLUMS 

 

 

Grup de Plantes Nombre 0: Fonamentació 

Nombre Plantes Iguals: 1 

 

    Superfície total:3753.19 m2 

    Superfície total sostres:3470.20 m2 

    Lloses de fonamentació:3470.20 m2 

    Superfície en planta de bigues, cèrcols i murs: 263.08 m2 

    Superfície lateral de bigues, cèrcols i murs: 562.24 m2 

    Formigó total en bigues: 294.42 m3 

    Bigues: 294.42 m3 

    Volum total sostres:3817.22 m3 

    Lloses de fonamentació:3817.22 m3 

 

Grup de Plantes Nombre 2: Planta -1 

Nombre Plantes Iguals: 1 

 

    Superfície total:3500.54 m2 

    Superfície total sostres:3189.07 m2 

     Lloses massisses:3189.07 m2 

    Superfície en planta de bigues, cèrcols i murs: 291.56 m2 

    Superfície lateral de bigues, cèrcols i murs: 171.01 m2 

    Formigó total en bigues:  85.81 m3 

    Bigues:  60.36 m3 

    Volum total sostres:1275.63 m3 

    Lloses massisses:1275.63 m3 

Grup de Plantes Nombre 3: Planta 0 

Nombre Plantes Iguals: 1 
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Superfície total:3659.84 m2 

  Superfície total sostres:3380.74 m2 

  Lloses massisses:3380.74 m2 

 Superfície en planta de bigues, cèrcols i murs: 259.19 m2 

  Superfície lateral de bigues, cèrcols i murs: 165.92 m2 

  Formigó total en bigues:  92.75 m3 

  Bigues:  61.26 m3 

  Murs:  31.49 m3 

  Volum total sostres:1690.37 m3 

  Lloses massisses:1690.37 m3 

 

Resum total obra 

     Superfície total:11219.28 m2 

    Superfície total sostres:10195.20 m2 

     Lloses massisses:6725.00 m2 

     Lloses de fonamentació:3470.20 m2 

     Superfície en planta de bigues, cèrcols i murs: 944.44 m2 

     Superfície lateral de bigues, cèrcols i murs: 958.21 m2 

     Formigó total en bigues: 500.64 m3 

     Bigues: 443.70 m3 

     Murs:  56.94 m3 

     Volum total sostres:6846.41 m3 

     Lloses massisses:3029.19 m3 

     Lloses de fonamentació:3817.22 m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- AMIDAMENT D’ARMADURA I FORMIGÓ 

 

 L'amidament de l'armadura base de lloses és aproximada. 
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Fonamentació - Superfície total: 3753.19 m2 

Element Superfície (m2) Volum (m3) Barres (Kg) 

Sostres 3470.20 3817.22 6419 

Arm. base lloses     145684 

Bigues 263.08 294.42 37300 

Encofrat lateral 562.24     

Total 4295.52 4111.64 189403 

Índex (por m2) 1.144 1.096 50.46 

 

 

 

 

Planta -1 - Superfície total: 3500.54 m2 

Element Superfície (m2) Volum (m3) Barres (Kg) 

Sostres 3189.07 1275.63 99980 

Bigues 291.56 85.81 3541 

Encofrat lateral 171.01     

Murs 563.53 197.23 40599 

Pilars (Sup. Encofrat) 23.03 2.88 239 

Total 4238.20 1561.55 144359 

Índex (por m2) 1.211 0.446 41.24 

 

 

Planta 0 - Superfície total: 3659.84 m2 

Element Superfície (m2) Volum (m3) Barres (Kg) 

Sostres 3380.74 1690.37 148962 

Bigues 259.19 92.75 4108 

Encofrat lateral 165.92     

Murs 1127.06 394.47 81150 

Pilars (Sup. Encofrat) 718.20 89.99 5821 

Total 5651.11 2267.58 240041 

Índex (por m2) 1.544 0.620 65.59 

 

 

 

 

Total obra - Superfície total: 11219.28 m2 

Element Superfície (m2) Volum (m3) Barres (Kg) 

Lloses de fonamentació 3470.20 3817.22 6419 

Lloses massisses 6725.00 3029.19 253669 

Arm. base lloses     145684 

Bigues 944.44 500.64 46479 

Encofrat lateral 958.21     

Murs 2254.12 788.93 174292 
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Pilars (Sup. Encofrat) 1447.13 180.91 14437 

Total 15799.10 8316.89 640980 

Índex (por m2) 1.408 0.741 57.13 

 

 

 

 

 

 

COMPROVACIONS I ESFORÇOS  

1.-TENSIONS DEL TERRENY SOTA BIGUES DE FONAMENTACIÓ 

 

Fonamentació 

 S’ha pogut comprovar que no s’ha superat la tensió admissible del terreny i que no s’ha produït en 

separació o desenganxament en cap punt de la llosa. 

 

Tensió admissible en situacions persistents: 2.00 kp/cm² 

Tensió admissible en situacions accidentals: 3.00 kp/cm² 

  

 

 

2- DEFORMACIONS 

Es presenten a continuació algunes gràfiques d’isovalors que s’han obtingut per les diferents plantes per 

a la combinació d’esforços més desfavorable. També s’adjunten alguns valors de les fletxes calculades 

entre alguns dels punts més desfavorables de l’estructura.  
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PLANTA FONAMENTACIÓ 

 

 

 

 

 

 



Projecte executiu d’un aparcament de dues plantes  Annex 8.Càlcul d’estructures 
 per a l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell 
 

 

PLANTA -1 
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PLANTA 0 

 

 
 

 

 

 

Es pot observar que els punts més desfavorables són els que presenten major llum entre pilars.
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ERRORS DE CÀLCUL 

 

Grup 0: 

  - Seccions amb reforç per punxonament o tallant 

  

Grup 1: 

  - Seccions amb reforç per punxonament o tallant 

  

 Grup 2: 

  - Seccions amb reforç per punxonament o tallant 

  

 Les seccions amb reforç per punxonament o tallant no suposen un inconvenient ja que el programa 

calcula els reforços necessaris a les seccions en qüestió.  

 

 

 

 

 

AVISOS DE CÀLCUL 

 

El programa ens avisa de que no es realitza la comprovació de la resistència al foc de la estructura. 

  

El programa no comprova automàticament la limitació de fletxa en forjats de llosa massissa i reticulars. 

En aquests forjats, és possible consultar els valors de fletxa elàstica entre dos punts qualssevol indicats 

per l'usuari. Ha de consultar els límits normatius aplicables a aquesta obra i estimar les fletxes 

corresponents. 

A partir dels mapes d’isovalors presentats anteriorment es poden veure les deformacions i es poden 

calcular les fletxes entre dos punts arbitraris. 
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ESTRUCTURA AMB LLOSA RETICULAR 
 

Com ja s’ha especificat abans s’ha realitzat el càlcul de l’estructura de dues maneres diferents: una 

mitjançant llosa massissa (SOLUCIÓ 1) i una altra mitjançant llosa reticular (SOLUCIÓ 2) pels forjats 

de l’estructura. 

Pels dos càlculs s’ha dimensionat una llosa de fonamentació de idèntiques característiques. 

Finalment, per això, la solució adoptada per a fer el dimensionament de l’estructura de l’obra ha 

estat la SOLUCIÓ 2 on els forjats estan fets amb llosa reticular. 

En aquest apartat de l’Annex del Càlcul d’Estructures es presenta la SOLUCIÓ 2. 

Totes les dades exposades han estat proporcionades pel programa de càlcul CYPECAD que és el que 

s’ha fet servir pel càlcul de l’estructura. 

 

El següent document s’organitzarà de la següent manera: 

- LLISTAT DE DADES DE L’OBRA 

- QUANTIES D’OBRA 

- COMPROVACIONS I ESFORÇOS 

- ERRORS DE CÀLCUL 

- AVISOS DE CÀLCUL 
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LLISTAT DE DADES DE L’OBRA  

1.-VERSIÓ DEL PROGRAMA I NÚMERO DE LLICÈNCIA 

Versió: 2014 

Número de llicència: 120010 

2.-DADES GENERALS DE L’ESTRUCTURA 

Projecte: Llosa reticular 

Clau: Llosa reticular 

3.- NORMES CONSIDERADES 

Formigó: EHE-08 

Acers conformats: CTE DB SE-A 

Acers laminats i armats: CTE DB SE-A 

Categories d'ús 

A. Zones residencials 

E. Zones de tràfic i aparcament per a vehicles lleugers 

4.- ACCIONS CONSIDERADES 

4.1.- Gravitatòries 

Planta 

Sobrecàrrega d'us 
Càrreg.mortes  

(t/m²) Categoria 
Valor 

(t/m²) 

Planta 0 E 1.00 0.65 

Plantas -1 E 0.40 0.15 

Fonamentació E 0.40 0.15 

 

 

Aquestes càrregues s’han considerat seguint les següents consideracions. 

 

Sobrecàrregues: 

 

Planta 0: S’han considerat 1000kg/m
2
  en relació al que posa el CTE per a fer accessible una zona de 

manteniment. A més a més al no saber l’ús final que pot tenir la plaça en superfície, en cas que 

l’Ajuntament de Martorell considerés oportú posar un gruix de 0,40 cm de terra per m
2
 ens 

asseguraríem l’estabilitat de l’estructura. 

 

Plantes -1 i Fonamentació: S’han considerat 400 kg/m
2
 seguint l’especificació del CTE-SE-AE Taula 

3.1. tenint en compte que l’ús principal de les plantes serà per l’aparcament de vehicles. 

 

 

 

Càrregues mortes: 

 

Planta 0: S’han considerat 150 kg/m
2
 referents a paviment superficial i possible tabiqueria, i 500 

kg/m
2
 per l’acabat del paviment que estarà composat pels elements que es poden veure a l’esquema 

no escalat següent. 
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Plantes -1 i Fonamentació: S’han considerat 150 kg/m
2
 referents a paviment superficial i possible 

tabiqueria. 

 

4.2.- Vent 

Amb acció del vent segons la coordenada X, explicat anteriorment al sistema estructural. 

Zona eòlica: C 

Grau d’aspror: IV. Zona urbana, industrial o forestal. 

 

  

4.3.- Sisme  

Sense acció de sisme ja que estem en una zona considerada  de perillositat sísmica baixa, seguint el 

mapa de perillositat sísmica de la NCSR-02, Apartat 2.1. 

  

4.4.- Hipòtesi de càrrega 

Automàtiques Càrrega permanent 

Sobrecàrrega (Ús A) 

Sobrecàrrega (Ús E) 

Addicionals 

 

 

 

Vent  

Neu 

 

  

 

La sobrecàrrega de neu s’ha considerat de 0.4 kN/m
2
 seguint l’especificació de la Taula 3.8 de 

l’Apartat 3.5.2 del CTE-SE-AE. 

 

4.5.- Empentes en murs 

Reblert 

Una situació de rebliment 

Càrrega: Càrrega permanent 

Amb replè: Cota 10 m 

Angle de talús 0.00 Graus 

Densitat aparent 1.70 t/m³ 

Densitat submergida 1.100 t/m³ 

Angle fregament intern 35.00 Graus 

Evacuació per drenatge 50.00 % 

 

 Al no poder definir una empenta en mur amb un terreny definit a estrats s’ha considerat l’empenta 

del material més desfavorable. 
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5.- ESTATS LÍMIT 

E.L.U. de ruptura. Formigó 

E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions 

CTE 

Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensions sobre el terreny 

Desplaçaments 

Accions característiques 

 

  

6.- SITUACIONS DE PROJECTE 

Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els 

següents criteris: 

- Amb coeficients de combinació 

 
- Sense coeficients de combinació 

 
- On: 

  

Gk Acció permanent 

Qk Acció variable 

gG Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents 

gQ,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal 

gQ,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament 

yp,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal 

ya,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament 

 

  

6.1.- Coeficients parcials de seguretat (g) i coeficients de combinació (y) 

Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran: 

E.L.U. de ruptura. Formigó: EHE-08 

  

Persistent o transitòria 

 
Coeficients parcials de seguretat (g) Coeficients de combinació (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompanyament (ya) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.350 - - 

Sobrecàrrega (Q - Ús E) 0.000 1.500 1.000 0.700 

Vent (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 

Neu (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500 

 

 

 

 

 

  



       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G Q Q
 

   Gj kj Qi ki

j 1 i 1

G Q
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E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions: EHE-08 / CTE DB-SE C 

  

Persistent o transitòria 

 
Coeficients parcials de seguretat (g) Coeficients de combinació (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompanyament (ya) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecàrrega (Q - Ús E) 0.000 1.600 1.000 0.700 

Vent (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 

Neu (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500 

 

  

Tensions sobre el terreny 

  

Característica 

 
Coeficients parcials de seguretat (g) Coeficients de combinació (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompanyament (ya) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecàrrega (Q - Ús E) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

 

  

Desplaçaments 

  

Característica 

 
Coeficients parcials de seguretat (g) Coeficients de combinació (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompanyament (ya) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecàrrega (Q - Ús E) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

 

  

6.2.- Combinacions 

  Noms de les hipòtesis 

G Càrrega permanent 

Qa (E) Sobrecàrrega (Ús E. Zones de tràfic i aparcament per a vehicles lleugers) 

V Vent 

N 1 neu 
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 7.- DADES GEOMÈTRIQUES DE GRUPS I PLANTES 

 

Grup  Nom del grup      Planta Nom planta     Alçada (m)  Cota(m)  

2 Planta 0 2 Planta-1 5.00 10.00 

1 Plantas -1 1 Planta-1 5.00 5.00 

0 Fonamentació    0 

 

 

 

  

Tot seguit s’exposen unes visions 3D per a poder visualitzar millor l’obra en si mateixa. Es podran 

apreciar els 80 pilars amb una secció de 50X50 cm
2
  

 

 

 

 

 

 

 3 
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11.1.- Formigons 

Per a tots els elements estructurals de l'obra: HA-30; fck = 306 kp/cm²; gc = 1.50 

  

11.2.- Acers per element i posició 

11.2.1.- Acers en barres 

Per a tots els elements estructurals de l'obra: B 500 S; fyk = 5097 kp/cm²; gs = 1.15 

  

11.2.2.- Acers en perfils 

  

Tipus d'acer para perfils Acer 
Límit elàstic 

(kp/cm²) 

Mòdul d'elasticitat 

(kp/cm²) 

Acers conformats  S235  2396 2140673 

Acers laminats  S275  2803 2140673 

 

  

QUANTIES D’OBRA  

 

1.- SUPERFÍCIES I VOLUMS 

 

Grup de Plantes Nombre 0: Fonamentació 

Nombre Plantes Iguals: 1 
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    Superfície total:3766.32 m2 

    Superfície total sostres:3472.08 m2 

    Lloses de fonamentació:3472.08 m2 

    Superfície en planta de bigues, cèrcols i murs: 274.33 m2 

    Superfície lateral de bigues, cèrcols i murs: 562.68 m2 

    Formigó total en bigues: 306.79 m3 

    Bigues: 306.79 m3 

    Volum total sostres:3819.29 m3 

    Lloses de fonamentació:3819.29 m3 

 

Grup de Plantes Nombre 0: Planta -1 

Nombre Plantes Iguals: 1 

 

    Superfície total:3515.02 m2 

    Superfície total sostres:3187.12 m2 

    Reticulars:3187.12 m2 

    Àbacs: 650.60 m2 

    Alleugerit:2536.52 m2 

    Superfície en planta de bigues, cèrcols i murs: 307.99 m2 

    Superfície lateral de bigues, cèrcols i murs: 176.79 m2 

    Formigó total en bigues:  89.31 m3 

    Bigues:  63.87 m3 

    Murs:  25.44 m3 

    Volum total sostres: 805.59 m3 

    Reticulars: 805.59 m3 

    Àbacs: 260.24 m3 

    Alleugerit: 545.35 m3 

Grup de Plantes Nombre 3: Planta 0 

Nombre Plantes Iguals: 1 
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    Superfície total:3673.78 m2 

    Superfície total sostres:3383.43 m2 

    Reticulars:3383.43 m2 

    Àbacs: 885.06 m2 

    Alleugerit:2498.37 m2 

    Superfície en planta de bigues, cèrcols i murs: 270.44 m2 

    Superfície lateral de bigues, cèrcols i murs: 166.09 m2 

    Formigó total en bigues:  92.79 m3 

    Bigues:  61.29 m3 

    Murs:  31.50 m3 

    Volum total sostres:1157.06 m3 

    Reticulars:1157.06 m3 

    Àbacs: 442.53 m3 

     Alleugerit: 714.53 m3 
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Resum total obra 

     Superfície total:11271.99 m2 

     Superfície total sostres:10197.82 m2 

     Lloses massisses: 155.19 m2 

     Lloses de fonamentació:3472.08 m2 

     Reticulars:6570.55 m2 

     Àbacs:1535.66 m2 

     Alleugerit:5034.89 m2 

     Superfície en planta de bigues, cèrcols i murs: 994.53 m2 

     Superfície lateral de bigues, cèrcols i murs: 964.60 m2 

     Formigó total en bigues: 516.55 m3 

     Bigues: 459.61 m3 

     Murs:  56.94 m3 

     Volum total sostres:5845.13 m3 

     Lloses massisses:  63.19 m3 

     Lloses de fonamentació:3819.29 m3 

     Reticulars:1962.65 m3 

     Àbacs: 702.77 m3 

     Alleugerit:1259.88 m3 

 

2.- AMIDAMENT D’ARMADURA I FORMIGÓ 

 

 L'amidament de l'armadura base de lloses és aproximada. 

 

Fonamentació - Superfície total: 3766.32 m2 

Element Superfície (m2) Volum (m3) Barres (Kg) 

Sostres 3472.08 3819.29 4354 

*Arm. base lloses     145763 

Bigues 274.33 306.79 17921 

Encofrat lateral 562.68     

Total 4309.09 4126.08 168038 

Índex (por m2) 1.144 1.096 44.62 

 

 

 

Sostre 2 - Superfície total: 3583.77 m2 

Element Superfície (m2) Volum (m3) Barres (Kg) 

Sostres 3255.86 820.72 44573 

*Arm. base àbacs     3559 

Bigues 308.00 90.03 3853 
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Encofrat lateral 166.02     

Murs 564.70 225.88 7638 

Pilars (Sup. Encofrat) 22.63 2.83 239 

Total 4317.21 1139.46 59862 

Índex (por m2) 1.205 0.318 16.70 

Nº de blocs de bidireccional = 3849 Complets + 448 Parcials 

 

 

Sostre 3 - Superfície total: 3673.78 m2 

Element Superfície (m2) Volum (m3) Barres (Kg) 

Sostres 3383.44 1160.72 88415 

*Arm. base àbacs     4908 

Bigues 270.43 92.79 4607 

Encofrat lateral 166.09     

Murs 1129.40 451.76 15829 

Pilars (Sup. Encofrat) 718.20 89.99 5821 

Total 5667.56 1795.26 119580 

Índex (por m2) 1.543 0.489 32.55 

Nº de blocs de bidireccional = 3702 Complets + 422 Parcials 

 

 

Total obra - Superfície total: 11340.74 m2 

Element Superfície (m2) Volum (m3) Barres (Kg) 

Lloses de fonamentació 3472.08 3819.29 4354 

Lloses massisses 155.19 63.19 4681 

*Arm. base lloses     145763 

Bidireccionals 6639.30 1981.44 132988 

*Arm. base àbacs     8467 

Bigues 994.53 517.27 27936 

Encofrat lateral 953.83     

Murs 2258.80 903.52 33400 

Pilars (Sup. Encofrat) 1446.73 180.86 14064 

Total 15920.46 7465.57 371653 

Índex (por m2) 1.404 0.658 32.77 

Nº de blocs de bidireccional = 7551 Complets + 870 Parcials 
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COMPROVACIONS I ESFORÇOS 

1.-TENSIONS DEL TERRENY SOTA BIGUES DE FONAMENTACIÓ 

 

Fonamentació 

 S’ha pogut comprovar que no s’ha superat la tensió admissible del terreny i que no s’ha produït en 

separació o desenganxament en cap punt de la llosa. 

 

Tensió admissible en situacions persistents: 2.00 kp/cm² 

Tensió admissible en situacions accidentals: 3.00 kp/cm² 

  

 

 

2- DEFORMACIONS 

Es presenten a continuació algunes gràfiques d’isovalors que s’han obtingut per les diferents plantes 

per a la combinació d’esforços més desfavorable. També s’adjunten alguns valors de les fletxes 

calculades entre alguns dels punts més desfavorables de l’estructura.  
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PLANTA FONAMENTACIÓ 
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PLANTA -1 
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PLANTA 0 

 

 
 

 

 

Es pot observar que els punts més desfavorables són els que presenten major llum entre pilars.
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ERRORS DE CÀLCUL 

 

Grup 0: 

  - Seccions amb reforç per punxonament o tallant 

  

Grup 1: 

  - Seccions amb reforç per punxonament o tallant 

  

 Grup 2: 

  - Seccions amb reforç per punxonament o tallant 

  

 Les seccions amb reforç per punxonament o tallant no suposen un inconvenient ja que el programa 

calcula els reforços necessaris a les seccions en qüestió.  

 

 

 

 

 

AVISOS DE CÀLCUL 

 

El programa ens avisa de que no es realitza la comprovació de la resistència al foc de la estructura. 

  

El programa no comprova automàticament la limitació de fletxa en forjats de llosa massissa i reticulars. 

En aquests forjats, és possible consultar els valors de fletxa elàstica entre dos punts qualssevol indicats 

per l'usuari. Ha de consultar els límits normatius aplicables a aquesta obra i estimar les fletxes 

corresponents. 

A partir dels mapes d’isovalors presentats anteriorment es poden veure les deformacions i es poden 

calcular les fletxes entre dos punts arbitraris. 
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 COMPARATIVA DE SOLUCIONS 
 

La solució escollida, un cop comparats els resultats, és l’estructura amb llosa reticular. A continuació es 

presenten els motius pels quals s’ha triat aquesta opció.  

 

1. Si es fa referència als volums tant  de formigó com de ferro es perd quantitat i per tant es 

redueix el pes de l’estructura, fet important a tenir en compte per evitar seccions insuficients 

de formigó i el posterior trencament d’aquest 

 

2. Es presenta un quadre comparatiu entre les dues solucions per poder tenir una idea de la 

magnitud dels valors esmentats. 

 

COMPARATIVA VOLUM DE FORMIGÓ I ACER UTILITZAT 

  

     

  

  

SUPERFÍCIE 

TOTA 

FORMIGÓ 

(m3) 

TOTAL 

ARMADURA 

(Tn) 

PREU 

FORMIGÓ 

PREU 

ARMADURA 

PREU TOTAL 

(€) 

Solució 1 15799.10 8316,89 641 648717,42 326899,8 975617,22 

Solució 2 15920.46 7465,57 538 582314,46 274606,95 856921,41 

 

Es pot observar que utilitzant lloses massisses reduïm una mica la superfície a construir però no 

és comparable amb la quantitat de Tones que ens estalviem tant de formigó com d’acer 

emprant la solució de llosa reticulada. En conseqüència, tenim present que el preu del metre 

cúbic de formigó té un cost de 78 m
3
 i el preu del kg d’acer de 0,51 kg, hi ha un estalvi de 

120.000 euros aproximadament. 

 

3. També s’ha tingut en compte la possible opinió a l’hora de considerar que pel muntatge i 

encofrat de les lloses reticulars serà necessària més mà d’obra. S’hauria de fer un estudi 

econòmic per valorar el cost que podria suposar de més muntar una reticular en comparació 

amb una massissa. Tot i així, en aquest projecte, s’ha prioritzat la reducció de material i, 

sobretot, de pes estructural per a poder realitzar una obra més lleugera amb menys reforços ja 

que sembla més lògic haver de reforçar l’armadura perquè ho sol·licitin les càrregues exteriors 

que no les càrregues de la mateixa estructura. 

 

4. Per últim es vol remarcar que la llosa reticular és l’evolució de la llosa massissa i reduint el 

volum de formigó també estem reduint l’impacte medioambiental de la fabricació d’aquest, així 

com de tots els efectes secundaris del seu transport i posta en obra.  
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PANTALLES  DE PILONS 
 

Per a la fonamentació de l’estructura s’utilitzarà pantalles de pilons de formigó al llarg de tot el 

perímetre de l’estructura. Aquestes seran calculades amb el programa CYPE a l’apartat “Murs Pantalla. 

El diàmetre dels pilons serà de 50 cm i la separació entre eixos es de 50 cm igual.  

Tot seguit s’exposen les dades més significatives extretes dels resultats obtinguts per al 

dimensionament de la pantalla que ocuparà tot el perímetre de la nostra planta d’obra. Considerarem 

dos casos a estudiar. El primer cas fa referència a la pantalla de pilons que fa de fonamentació sobre el 

mur de contenció annex a l’hospital, mentre que l’altre cas fa referència a la pantalla de pilons que fa de 

fonamentació sobre el perímetre que queda descobert. 

 

 

1.- NORMA I MATERIALS 

Norma de formigó: EHE-08 (Espanya) 

Formigó: HA-30, Yc=1.5 

Acer: B 500 S, Ys=1.15 

Classe d'exposició: Clase IIa 

Recobriment geomètric: 7.0 cm 

Grandària màxima del granulat: 20 mm 

 

2.- ACCIONS 

Majoració esforços en construcció: 1.60  

Majoració esforços en servei: 1.60  

Sense anàlisi sísmic 

Sense considerar accions tèrmiques en puntals 

 

3.- DADES GENERALS 

Cota de la rasant: 67.00 m 

Alçada del mur sobre la rasant: 0.00 m 

Tipologia: Pantalla de pilons de formigó 

 

4.- DESCRIPCIÓ DEL TERRENY 

 

ESTRATS 

  

Referències Cota superior Descripció Coeficients d'empenta 
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Referències Cota superior Descripció Coeficients d'empenta 

1 - Rebliment 67.00 m Densitat aparent: 1.7 kg/dm³ 

Densitat submergida: 1.0 kg/dm³ 

Angle fricció interna: 25 graus 

Cohesió: 0.00 t/m² 

Mòdul de balast empenta activa: 1000.0 t/m³ 

Mòdul de balast empenta passiva: 1000.0 t/m³ 

Gradient mòdul de balast: 0.0 t/m4 

Actiu extradós: 0.41 

Repòs extradós: 0.58 

Passiu extradós: 2.46 

Actiu intradós: 0.41 

Repòs intradós: 0.58 

Passiu intradós: 2.46 

2 - Argila llimosa 63.00 m Densitat aparent: 1.9 kg/dm³ 

Densitat submergida: 1.0 kg/dm³ 

Angle fricció interna: 21 graus 

Cohesió: 0.30 t/m² 

Mòdul de balast empenta activa: 1000.0 t/m³ 

Mòdul de balast empenta passiva: 1000.0 t/m³ 

Gradient mòdul de balast: 0.0 t/m4 

Actiu extradós: 0.47 

Repòs extradós: 0.64 

Passiu extradós: 2.12 

Actiu intradós: 0.47 

Repòs intradós: 0.64 

Passiu intradós: 2.12 

3 - Graves 61.00 m Densitat aparent: 2.3 kg/dm³ 

Densitat submergida: 1.0 kg/dm³ 

Angle fricció interna: 40 graus 

Cohesió: 0.00 t/m² 

Mòdul de balast empenta activa: 1000.0 t/m³ 

Mòdul de balast empenta passiva: 1000.0 t/m³ 

Gradient mòdul de balast: 0.0 t/m4 

Actiu extradós: 0.22 

Repòs extradós: 0.36 

Passiu extradós: 4.60 

Actiu intradós: 0.22 

Repòs intradós: 0.36 

Passiu intradós: 4.60 

4 - Gres 60.40 m Densitat aparent: 2.5 kg/dm³ 

Densitat submergida: 1.0 kg/dm³ 

Angle fricció interna: 35 graus 

Cohesió: 1.67 t/m² 

Mòdul de balast empenta activa: 1000.0 t/m³ 

Mòdul de balast empenta passiva: 1000.0 t/m³ 

Gradient mòdul de balast: 0.0 t/m4 

Actiu extradós: 0.27 

Repòs extradós: 0.43 

Passiu extradós: 3.69 

Actiu intradós: 0.27 

Repòs intradós: 0.43 

Passiu intradós: 3.69 

 

  

REBLERT EN INTRADÓS 

  

Referències Descripció Coeficients d'empenta 

Reblert Densitat aparent: 1.8 kg/dm³ 

Densitat submergida: 1.0 kg/dm³ 

Angle fricció interna: 30 graus 

Cohesió: 0.00 t/m² 

Mòdul de balast empenta activa: 1000.0 t/m³ 

Mòdul de balast empenta passiva: 1000.0 t/m³ 

Gradient mòdul de balast: 0.0 t/m4 

Actiu extradós: 0.33 

Repòs extradós: 0.50 

Passiu extradós: 3.00 

Actiu intradós: 0.33 

Repòs intradós: 0.50 

Passiu intradós: 3.00 
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5.- SECCIÓ VERTICAL DEL TERRENY 

 
 

6.- GEOMETRIA 

Alçada total: 6.00 m 

Diàmetre: 50 cm 

Separació entre eixos: 0.50 m 

 

 

 

A continuació es mostren els resultats obtinguts pels dos casos. 

 

Cas 1 

7.- ESQUEMA DE LES FASES 
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Referències Nom Descripció 

Fase 1 Fase Tipus de fase: Servei 

Cota d'excavació: 67.00 m 
 

 

  

 

8.- CÀRREGUES 

CÀRREGUES A L'EXTRADÓS 

  

Tipus Cota Dades Fase inicial Fase final 

Uniforme En superfície Valor: 1 t/m² Fase Fase 

 

 

9.- RESULTATS DE LES FASES 

Esforços sense majorar. 

FASE 1: FASE 

  

BÀSICA 

Cota 

(m) 

Desplaçamen

ts 

(mm) 

Llei d'axials 

(t/m) 

Llei de 

tallants 

(t/m) 

Llei de moment 

flector 

(t·m/m) 

Llei 

d'empentes 

(t/m²) 

Pressió 

hidrostàtica 

(t/m²) 

67.00 -0.32 -0.00 0.05 -0.00 0.41 0.00 

66.50 -0.31 0.49 0.06 0.03 -0.04 0.00 

66.00 -0.31 0.98 0.03 0.05 -0.04 0.00 

65.50 -0.30 1.47 0.02 0.06 -0.03 0.00 

65.00 -0.30 1.96 0.00 0.06 -0.03 0.00 
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Cota 

(m) 

Desplaçamen

ts 

(mm) 

Llei d'axials 

(t/m) 

Llei de 

tallants 

(t/m) 

Llei de moment 

flector 

(t·m/m) 

Llei 

d'empentes 

(t/m²) 

Pressió 

hidrostàtica 

(t/m²) 

64.50 -0.30 2.45 -0.01 0.05 -0.02 0.00 

64.00 -0.30 2.95 -0.02 0.04 -0.02 0.00 

63.50 -0.30 3.44 -0.04 0.03 -0.02 0.00 

63.00 -0.30 3.93 -0.05 0.01 0.04 0.00 

62.50 -0.30 4.42 -0.03 -0.01 0.04 0.00 

62.00 -0.30 4.91 -0.01 -0.02 0.04 0.00 

61.50 -0.30 5.40 0.01 -0.01 0.04 0.00 

61.00 -0.30 5.89 0.03 -0.00 -0.25 0.00 

Màxim

s 

-0.30 

Cota: 63.75 

m 

5.89 

Cota: 61.00 

m 

0.06 

Cota: 66.50 

m 

0.06 

Cota: 65.00 m 

0.41 

Cota: 67.00 m 

0.00 

Cota: 67.00 m 

Mínim

s 

-0.32 

Cota: 67.00 

m 

-0.00 

Cota: 67.00 

m 

-0.05 

Cota: 63.00 

m 

-0.02 

Cota: 62.00 m 

-0.25 

Cota: 61.00 m 

0.00 

Cota: 67.00 m 

 

  

 

10.- DESCRIPCIÓ DE L'ARMAT 

  

Armat vertical Armat horitzontal 

8Ø12 Ø8c/20 

 

 

11.- COMPROVACIONS GEOMÈTRIQUES I DE RESISTÈNCIA 

Referència: pilons 

Comprovació Valors Estat 

Recobriment: 
 

        Norma EHE-08. Article  37.2.4.1 
 

 

 

Mínim: 7 cm 

Calculat: 7 cm 
 

Compleix 

Separació lliure mínima armadures horitzontals: 
 

        Norma EHE-08. Article  69.4.1 
 

 

 

Mínim: 2.5 cm 

Calculat: 19.2 cm 
 

Compleix 

Separació màxima armadures horitzontals: 
 

        Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1 
 

 

 

Màxim: 22.7 cm 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

Diàmetre mínim armadures horitzontals: 
 

        Norma EHE-08. Article  42.3.1 
 

 

 

Mínim: 0.3 cm 

Calculat: 0.8 cm 
 

Compleix 

Quantia mínima geomètrica vertical: 
 

        Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 

 

 

Mínim: 0.004  

Calculat: 0.0046  
 

Compleix 
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Referència: pilons 

Comprovació Valors Estat 

Quantia mínima mecànica vertical: 
 

        Norma EHE-08. Article 42.3.2 (Flexió simple o composta) 
 

 

 

Mínim: 0.00165  

Calculat: 0.0046  
 

Compleix 

Separació lliure mínima armadures verticals: 
 

        Código Técnico de la Edificación DB-SE-C, Cimientos. Article 5.4.1.1.1. c) 
 

 

 

Mínim: 8 cm 

Calculat: 11.5 cm 
 

Compleix 

Separació màxima entre barres: 
 

     -  Armadura vertical: 
 

 

        Norma EHE-08. Article  42.3.1 
 

 

 

Màxim: 30 cm 

Calculat: 12.7 cm 
 

Compleix 

Comprovació a flexió composta: 
 

        Comprovació realitzada per mòdul de pantalla 
 

 

 

  
 

Compleix 

Comprovació a tallant: 
 

        Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.2 
 

 

 

Màxim: 10.48 t 

Calculat: 0.04 t 
 

Compleix 

Comprovació de fissuració: 
 

        Norma EHE-08. Article  49.2.3 
 

 

 

Màxim: 0.3 mm 

Calculat: 0 mm 
 

Compleix 

Mida màxima d'àrid: 
 

        Código Técnico de la Edificación DB-SE-C, Cimientos. Article 5.4.1.1.1. c) 
 

 

 

Màxim: 28 mm 

Calculat: 20 mm 
 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions 

Informació addicional: 

- Secció crítica a flexió composta: Cota: 65.00 m, Md: 0.05 t·m, Nd: 0.00 t, Vd: 0.00 t, Tensió màxima de 

l'acer: 0.040 t/cm² 

- Secció crítica a tallant: Cota: 66.50 m 

- En la comprovació de la mida màxima d'àrid s'ha considerat que els pilons són formigonats 'in situ'. 

- Els esforços són majorats i per piló (Diàmetre: 50 cm) 

 

 

12.- COMPROVACIONS D'ESTABILITAT (COEFICIENTS DE SEGURETAT) 

Referència: Comprovacions d'estabilitat (Coeficients de seguretat): pilons 

Comprovació Valors Estat 

Relació entre el moment originat per les empentes passives a l'intradós i el 

moment originat per les empentes actives a l'extradós: 
 

Hipòtesi bàsica: 
 

     -  Fase: 
 

 

        Valor introduït per l'usuari. 
 

 

 

Mínim: 1.67  

Calculat: 4.519  
 

Compleix 
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Referència: Comprovacions d'estabilitat (Coeficients de seguretat): pilons 

Comprovació Valors Estat 

Relació entre l'empenta passiva total a l'intradós i l'empenta realment 

mobilitzada a l'intradós: 
 

Hipòtesi bàsica: 
 

     -  Fase: 
 

 

        Valor introduït per l'usuari. 
 

 

 

Mínim: 1.67  

Calculat: 3.667  
 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions 

 

 

 

 

13.- MEDICIÓ 

Referència: Pantalla de pilons de formigó   B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nom d'armat   Ø8 Ø12   

Armat vertical Longitud (m) 

Pes (kg) 
  

8x5.86 

8x5.20 

46.88 

41.62 

Armat horitzontal Longitud (m) 

Pes (kg) 

30x1.27 

30x0.50 
  

38.10 

15.04 

Totals Longitud (m) 

Pes (kg) 

38.10 

15.04 

46.88 

41.62 

  

56.66 

Total amb minves 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Pes (kg) 

41.91 

16.54 

51.57 

45.79 

  

62.33 

 

Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer) 

  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Formigó (m³) 

Element Ø8 Ø12 Total HA-30, Yc=1.5 

Referència: Pantalla de pilons de formigó 16.55 45.78 62.33 1.18 

Totals 16.55 45.78 62.33 1.18 

 

 

Cas 2 

 

7.- ESQUEMA DE LES FASES 
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Referències Nom Descripció 

Fase 1 Fase Tipus de fase: Servei 

Cota d'excavació: 65.00 m 
 

 

  

 

8.- RESULTATS DE LES FASES 

Esforços sense majorar. 

FASE 1: FASE 

  

BÀSICA 

Cota 

(m) 

Desplaçamen

ts 

(mm) 

Llei d'axials 

(t/m) 

Llei de 

tallants 

(t/m) 

Llei de moment 

flector 

(t·m/m) 

Llei 

d'empentes 

(t/m²) 

Pressió 

hidrostàtica 

(t/m²) 

67.00 -8.43 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

66.50 -7.61 0.49 0.04 0.01 0.34 0.00 

66.00 -6.80 0.98 0.26 0.11 0.69 0.00 

65.50 -5.98 1.47 0.65 0.38 1.03 0.00 

65.00 -5.17 1.96 1.21 0.91 1.38 0.00 

64.50 -4.38 2.45 1.68 1.71 -0.37 0.00 

64.00 -3.61 2.95 1.28 2.43 -2.12 0.00 

63.50 -2.87 3.44 0.19 2.66 -1.92 0.00 

63.00 -2.17 3.93 -0.70 2.42 -1.55 0.00 

62.50 -1.50 4.42 -1.41 1.79 -0.82 0.00 

62.00 -0.86 4.91 -1.66 0.97 0.47 0.00 

61.50 -0.23 5.40 -1.27 0.27 1.72 0.00 
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Cota 

(m) 

Desplaçamen

ts 

(mm) 

Llei d'axials 

(t/m) 

Llei de 

tallants 

(t/m) 

Llei de moment 

flector 

(t·m/m) 

Llei 

d'empentes 

(t/m²) 

Pressió 

hidrostàtica 

(t/m²) 

61.00 0.39 5.89 -0.25 0.00 2.00 0.00 

Màxim

s 

0.39 

Cota: 61.00 

m 

5.89 

Cota: 61.00 

m 

1.68 

Cota: 64.50 

m 

2.66 

Cota: 63.50 m 

2.35 

Cota: 61.25 m 

0.00 

Cota: 67.00 m 

Mínim

s 

-8.43 

Cota: 67.00 

m 

-0.00 

Cota: 67.00 

m 

-1.66 

Cota: 62.00 

m 

-0.00 

Cota: 67.00 m 

-2.22 

Cota: 63.75 m 

0.00 

Cota: 67.00 m 

 

  

 

9.- DESCRIPCIÓ DE L'ARMAT 

  

Armat vertical Armat horitzontal 

8Ø12 Ø8c/20 

 

 

10.- COMPROVACIONS GEOMÈTRIQUES I DE RESISTÈNCIA 

Referència: pilons 

Comprovació Valors Estat 

Recobriment: 
 

        Norma EHE-08. Article  37.2.4.1 
 

 

 

Mínim: 7 cm 

Calculat: 7 cm 
 

Compleix 

Separació lliure mínima armadures horitzontals: 
 

        Norma EHE-08. Article  69.4.1 
 

 

 

Mínim: 2.5 cm 

Calculat: 19.2 cm 
 

Compleix 

Separació màxima armadures horitzontals: 
 

        Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1 
 

 

 

Màxim: 22.7 cm 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

Diàmetre mínim armadures horitzontals: 
 

        Norma EHE-08. Article  42.3.1 
 

 

 

Mínim: 0.3 cm 

Calculat: 0.8 cm 
 

Compleix 

Quantia mínima geomètrica vertical: 
 

        Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 

 

 

Mínim: 0.004  

Calculat: 0.0046  
 

Compleix 

Quantia mínima mecànica vertical: 
 

        Norma EHE-08. Article 42.3.2 (Flexió simple o composta) 
 

 

 

Mínim: 0.00165  

Calculat: 0.0046  
 

Compleix 

Separació lliure mínima armadures verticals: 
 

        Código Técnico de la Edificación DB-SE-C, Cimientos. Article 5.4.1.1.1. c) 
 

 

 

Mínim: 8 cm 

Calculat: 11.5 cm 
 

Compleix 
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Referència: pilons 

Comprovació Valors Estat 

Separació màxima entre barres: 
 

     -  Armadura vertical: 
 

 

        Norma EHE-08. Article  42.3.1 
 

 

 

Màxim: 30 cm 

Calculat: 12.7 cm 
 

Compleix 

Comprovació a flexió composta: 
 

        Comprovació realitzada per mòdul de pantalla 
 

 

 

  
 

Compleix 

Comprovació a tallant: 
 

        Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.2 
 

 

 

Màxim: 10.48 t 

Calculat: 1.34 t 
 

Compleix 

Comprovació de fissuració: 
 

        Norma EHE-08. Article  49.2.3 
 

 

 

Màxim: 0.3 mm 

Calculat: 0 mm 
 

Compleix 

Mida màxima d'àrid: 
 

        Código Técnico de la Edificación DB-SE-C, Cimientos. Article 5.4.1.1.1. c) 
 

 

 

Màxim: 28 mm 

Calculat: 20 mm 
 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions 

Informació addicional: 

- Secció crítica a flexió composta: Cota: 63.50 m, Md: 2.13 t·m, Nd: 0.00 t, Vd: 0.15 t, Tensió màxima de 

l'acer: 1.823 t/cm² 

- Secció crítica a tallant: Cota: 64.50 m 

- En la comprovació de la mida màxima d'àrid s'ha considerat que els pilons són formigonats 'in situ'. 

- Els esforços són majorats i per piló (Diàmetre: 50 cm) 

 

 

11.- COMPROVACIONS D'ESTABILITAT (COEFICIENTS DE SEGURETAT) 

Referència: Comprovacions d'estabilitat (Coeficients de seguretat): pilons 

Comprovació Valors Estat 

Relació entre el moment originat per les empentes passives a l'intradós i el 

moment originat per les empentes actives a l'extradós: 
 

Hipòtesi bàsica: 
 

     -  Fase: 
 

 

        Valor introduït per l'usuari. 
 

 

 

Mínim: 1.67  

Calculat: 1.745  
 

Compleix 

Relació entre l'empenta passiva total a l'intradós i l'empenta realment 

mobilitzada a l'intradós: 
 

Hipòtesi bàsica: 
 

     -  Fase: 
 

 

        Valor introduït per l'usuari. 
 

 

 

Mínim: 1.67  

Calculat: 2.591  
 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions 
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12.- COMPROVACIONS D'ESTABILITAT (CERCLE DE LLISCAMENT PÈSSIM) 

Referència: Comprovacions d'estabilitat (Cercle de lliscament pèssim): pilons 

Comprovació Valors Estat 

Cercle de lliscament pèssim: 
 

Combinacions sense sisme: 
 

     -  Fase: Coordenades del centre del cercle (-1.51 m ; 69.89 m) - Radi: 9.04 m: 
 

 

        Valor introduït per l'usuari. 
 

 

 

Mínim: 1.8  

Calculat: 4.95  
 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions 

 

 

13.- MEDICIÓ 

Referència: Pantalla de pilons de formigó   B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nom d'armat   Ø8 Ø12   

Armat vertical Longitud (m) 

Pes (kg) 
  

8x5.86 

8x5.20 

46.88 

41.62 

Armat horitzontal Longitud (m) 

Pes (kg) 

30x1.27 

30x0.50 
  

38.10 

15.04 

Totals Longitud (m) 

Pes (kg) 

38.10 

15.04 

46.88 

41.62 

  

56.66 

Total amb minves 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Pes (kg) 

41.91 

16.54 

51.57 

45.79 

  

62.33 

 

Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer) 

  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Formigó (m³) 

Element Ø8 Ø12 Total HA-30, Yc=1.5 

Referència: Pantalla de pilons de formigó 16.55 45.78 62.33 1.18 

Totals 16.55 45.78 62.33 1.18 
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1. INTRODUCCIÓ  

1.1Descripció  general  

L'objecte del projecte és l’execució d’un aparcament per a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Martorell.  

 

1.2Objecte i plantejament general  

Per tal d'assolir els nivells de qualitat recollits al Plec de Condicions Tècniques de l'obra (PCT), s’han 

definit i programat una sèrie d'operacions de control (inspeccions i assaigs), que han de servir de base al 

pla d'autocontrol de qualitat del contractista (PAQ), constituint el nivell mínim exigible. Aquestes 

operacions de control seran realitzades pel contractista sota la supervisió de la Direcció d'Execució de 

l'Obra (DEO).  

A l’inici de l’obra, la DEO estudiarà el pla d’autocontrol del contractista, i proposarà els canvis que 

consideri oportuns per tal d’ajustar les actuacions a les necessitats reals de l’obra. En conseqüència, el 

PAQ ha de ser un document viu, que permeti la seva adaptació a la realitat canviant de l’obra.  

En el control de qualitat de qualsevol obra cal distingir entre el control de materials i el de processos 

d'execució, incloent dins d’aquest darrer els controls geomètrics i les proves d’acabat. La qualitat final es 

veu tant condicionada pels processos d'execució com per la qualitat intrínseca dels materials. Aquests, 

fruit de processos industrials, presenten característiques bastant estables i, en molts casos, arriben 

acompanyats de certificats de garantia de qualitat. És per això que aquest pla es centrarà, 

fonamentalment, en el control dels processos d'execució, confiat quasi sempre a inspeccions visuals o 

comprovacions senzilles que no requereixen de l'actuació d'una empresa especialitzada, sense oblidar el 

paper imprescindible que desenvolupen els laboratoris en el control de qualitat dels materials.  

 

1.3Interrelació amb els sistemes d'organització dels contractistes  

A l'hora de plantejar criteris de control de qualitat que puguin resultar efectius a les obres, no es pot 

oblidar que les empreses constructores disposen normalment de sistemes d'organització interna 

d'assegurament de la qualitat (procediments ISO 9000), que, potencialment, són eines molt vàlides per 

assolir els nivells de qualitat exigits.  

Donat que l’aplicació de les esmentades normes ISO ha comportat la unificació de nomenclatures i 

sistemàtiques, aquest pla de control aprofita l'estructuració que allà es defineix per tal de facilitar la 

seva integració als sistemes propis de les empreses constructores. Es tracta de provocar una necessària 

continuïtat entre el pla de control de projecte i el pla d'autocontrol (o pla de qualitat) del contractista, 

que deixi clara l'assumpció dels criteris de projecte en el document de la contracta.  

Cal tenir en compte, en primer lloc, que els objectius i l’abast del sistema de qualitat d’una empresa 

constructora, tot i estar certificada ISO, els marca la pròpia empresa, i per tant, es poden trobar 

diferències notables entre unes i altres. La norma es centra en els procediments, homogeneïtza 

sistemàtica però no objectius. Per a poder valorar el sistema de qualitat que posseeix una empresa 

resulta imprescindible analitzar els objectius que s’ha plantejat, i no quedar-se exclusivament amb 

l’etiqueta de presentació. La possessió del certificat ISO no pressuposa la seva correcta aplicació a totes 

les obres, i encara menys, la coincidència amb els objectius de qualitat que pugui plantejar el promotor.  

Feta aquesta puntualització teòrica, cal assenyalar que la realitat mostra una bona uniformitat entre els 



Projecte executiu d’un aparcament de dues plantes  Annex 9. Control de qualitat 
 per a l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell 
 

3 
 

diferents sistemes de qualitat de les empreses; uniformitat que resulta suficient com per a plantejar un 

anàlisi conjunt.  

En base a aquesta uniformitat, es presenta a continuació, una breu descripció dels apartats en que solen 

estructurar-se els plans de qualitat dels contractistes, destacant aquells on s'incideix amb aquest pla de 

control:  

1. Descripció de l'obra.  

 

El pla de qualitat comença explicant les característiques generals de l’actuació, recollint especialment 

aquells aspectes que més es relacionen amb la qualitat de l’obra.  

 

2. Relació d'activitats que es controlen.  

 

Cal tenir en compte que ser molt ambiciós pot portar a no aplicar correctament el sistema. És 

fonamental saber destriar el que és realment important, per no malbaratar esforços en temes 

secundaris que poden provocar desencís, i serveixen d’excusa per a invalidar tota la sistemàtica. Dins del 

pla de control de projecte, es farà una relació de les activitats que, com a mínim, hauran de ser 

considerades en el pla de qualitat del contractista.  

 

3. Organització de l'obra.  

 

Organigrama on es detallen les persones que intervindran (fins al nivell d’encarregat inclòs), indicant el 

càrrec i les funcions de cadascú. Es pot acompanyar d'un registre de signatures. S'hauria de fer extensiu 

al personal de les empreses subcontractades.  

 

4. Revisió del projecte.  

 

Llistat dels problemes que s'hagin pogut detectar (coherència de documents, mancança de definició o 

definició no satisfactòria, etc.) Tenir constància dels possibles problemes amb temps suficient pel seu 

anàlisi, és fonamental en la qualitat final de l’obra.  

 

5. Control de documents.  

 

Relació dels documents aplicables al projecte controlant les versions vigents (legislació, normatives, 

documents del projecte, etc.). El pla de control de projecte ha de ser un d'aquests documents. 

  

6. Recull dels procediments d'execució de les activitats que es controlen.  

 

Aquests procediments han de ser compatibles amb el plec de condicions de projecte. Cal advertir que, 

en aquest punt, s’acostumen a incloure textos genèrics que “engreixen” el document i que, en molts 

cops, no aporten gaire cosa. S’ha de valorar tot allò que sigui específic per l’obra concreta.  

 

7. Compres i recepció de materials.  

 

Aquest apartat inclou normalment la definició del proveïdor dins d'una relació d'industrials "aptes" 

confeccionada per la pròpia empresa, és a dir, el subministrador no s’ha d’escollir exclusivament per 

criteris econòmics. A banda d'això, es redacten les especificacions de compres, que són un recull de les 

condicions tècniques que s'han d'exigir al material concret, i es detallen les operacions de control a 

realitzar en la recepció de materials: control de certificats, inspeccions visuals, mesures geomètriques, 
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assaigs de laboratori, etc. Aquest apartat, en concret el pla d'assaigs de recepció, haurà d'estar d'acord 

amb el contingut del pla de control de projecte en el seu apartat de control de materials.   

Un concepte important relacionat amb aquest punt és el de la traçabilitat, que consisteix en deixar 

constància documental del destí físic (parts concretes de l’obra) on s’ha fet ús d’un determinat material. 

Resulta habitual entre les empreses, i per altra banda molt convenient, tenir cura de la traçabilitat del 

formigó utilitzat a l’obra, però no és freqüent que s’apliqui a altres materials.  

 

8. Programa de punts d'inspecció i assaig (PPI/PA). 

 

Per tal de verificar les condicions d'execució de les activitats que es controlen. S'indiquen les inspeccions 

(o assaigs) que s'han de realitzar, documents o normatives que s'han de tenir en compte, freqüències de 

mostreig, responsables de realitzar-les, si corresponen a punts d'espera o avís i els criteris d'acceptació o 

rebuig. Una inspecció qualificada com punt d’espera o avís, atura el procés d’execució de l’activitat fins 

que s’hagi donat per bo el resultat de dita inspecció (punt d’espera), o s’hagi produït la notificació 

corresponent (punt d’avís). 

  

9. Fitxes d'execució. 

 

Es desenvolupen el programa de punts d'inspecció anterior. Es tracta de sectoritzar l'obra per tal 

d'establir la relació entre els resultats de les inspeccions i la part d'obra afectada. La fitxa d'execució és 

el resultat d'aplicar un PPI/PA a un sector determinat.  

 

10. Formats tipus de “no conformitat” i “accions correctores”.  

 

Quan una inspecció resulta no acceptable, s'aixeca una no conformitat, que pot ser poc important (de 

correcció immediata) o greu. En aquest darrer cas, apareix una acció correctora per tal de deixar 

constància escrita de la solució proposada pel problema concret.  

 

11. El pla de qualitat es completa amb llistats de calibració d'aparells, programació de compres de 

materials, instruccions tècniques relacionades amb els contractes de subministradors i subcontractistes, 

etc.  

 

Com s’ha dit al començament d’aquest apartat, el pla de qualitat de l’empresa constructora ha de ser un 

eina potencialment molt útil per la qualitat final de l’obra. Cal no caure en el fàcil recurs del desprestigi, 

moltes vegades basat en anècdotes concretes, i tenir la clara voluntat d’utilitzar-lo, com una dada més 

del funcionament de l’obra, que, naturalment, haurà de ser contrastada amb la supervisió directa del 

director d’execució.  

 

2. CONTROL DE MATERIALS  
El Plec de Condicions Tècniques del projecte indica els paràmetres de qualitat que cal garantir en 

cadascun dels materials utilitzats a l'obra.  

La justificació d'aquests nivells de qualitat pot arribar, en principi, de diferents formes:  

 Presentació de la marca de qualitat del producte (AENOR o similar). No s’ha de confondre 

aquest concepte amb el certificat de qualitat de l’empresa fabricant, que és un reconeixement 

centrat en la seva gestió. La marca de qualitat de producte implica l’existència d’un 

procediment de fabricació establert i una campanya sistemàtica d’assaigs que garantitzen uns 

determinats paràmetres de qualitat per aquell producte.  
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 Certificat d'assaigs realitzats per un laboratori acreditat (no encarregats específicament per 

l'obra concreta), sempre que s’hagin realitzat en data representativa, a criteri de la DEO. No 

s'han d’acceptar resultats d'assaigs antics de dubtosa relació amb el producte actual.  

 Realització d'assaigs encarregats específicament per l’obra concreta, a realitzar durant la seva 

execució.  

 

Per a la major part dels materials que intervenen a l'obra es considera suficient qualsevol de les tres 

justificacions de qualitat, acompanyades d'una inspecció visual de recepció realitzada per un tècnic 

competent. En el cas dels materials que segueixen a continuació, com a excepció del criteri general, serà 

obligatòria la realització d'una campanya específica d'assaigs per part d'un laboratori acreditat. Aquests 

assaigs es troben definits i valorats en el pressupost del pla de control de qualitat. 

 

Serà obligació del Contractista avisar a la Direcció Facultativa, amb antelació suficient, de 

l'emmagatzematge dels materials que han de ser utilitzats, a fi que puguin executar-se amb temps els 

assaigs oportuns.  

El Contractista subministrarà, al seu càrrec, les quantitats de qualsevol tipus de material (inclòs el 

formigó per a la confecció de provetes), necessaris per a realitzar tots els exàmens o assaigs que 

ordeni la Direcció Facultativa per a l'acceptació de procedències i el control periòdic de la qualitat dels 

materials i de l'execució de l'obra. La presa de mostres haurà de fer-se segons les normes de l'assaig a 

realitzar o bé, si no existeixen, segons el que estableixi la Direcció Facultativa. El Contractista haurà de 

donar tot tipus de facilitats per a la realització del control de la qualitat dels materials i l'execució de 

l'obra.  

Tot material que hagi estat rebutjat serà retirat de l'obra immediatament.  

Com a regla general, no s'iniciarà l'execució d'una unitat d'obra concreta mentre no es disposin dels 

documents acreditatius del nivell de qualitat dels materials components, i els resultats hagin estats 

expressament acceptats per la DEO. Aquests documents acreditatius quedaran arxivats i s'integraran al 

document EDC de final d'obra (EDC = Estat de Dimensions i Característiques de l’obra executada).  

Si per raons d'urgència, cal utilitzar en obra un material que no ha estat degudament rebut, per exemple 

per estar pendent de presentació dels resultats d'assaig, caldrà obligatòriament una acceptació 

provisional de la DEO i un seguiment estricte, per part del contractista, del destí final d'aquest material a 

l'obra (traçabilitat). 

 
 
 
 
  

2.1. Relació de materials on cal realitzar assaigs de control de recepció:  

2.1.1. Formigó estructural  

El control de qualitat del formigó es farà sobre la seva resistència, consistència i durabilitat, amb 

independència de la comprovació de la mida de l’àrid. El control estarà subjecte a lo establert als articles 

des del 83 fins el 91 de la EHE-08 (Instrucció de Formigó Estructural). 

Cada partida de formigó anirà acompanyada de las fulles de subministrament, les quals contindran totes 

les dades indicades a l’annex 21 de la EHE-08, aquestes estaran en tot moment a disposició de la DEO 

(art.86.5.1 EHE-08). 
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Sense aquestes fulles de subministrament no està permès l’ús de formigó a l’obra. Hauran de ser 

arxivades pel constructor i estar a disposició de la direcció de l’obra fins a l’entrega de la documentació 

final de control. 

Control de la consistència del formigó 

 

La consistència serà la especificada en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o la indicada, en el 

seu moment, per la direcció d’obra. 

Com a assaig a dur a terme es determinarà la consistència mitjançant el con d’Abrams, sempre que es 

fabriquin provetes per controlar la resistència, quan ho ordeni la direcció d’obra o en els casos previstos 

a l’article 86. 

Com a criteri d’acceptació o rebuig es considerarà que la mitja aritmètica haurà d’estar dins l’interval 

corresponent, si la consistència s’ha definit pel seu tipus. 

En canvi, si la consistència s’ha definit pel seu assentament, la mitja haurà d’estar compresa dins la 

tolerància. 

El no compliment de les condicions anteriors suposarà el rebuig automàtic de la amassada corresponent 

i la correcció de la dosificació. 

 

Control de resistència del formigó. 

 

Independentment dels assajos de control de materials dels components i de la consistència del formigó, 

els assajos de control de la resistència del formigó previstos amb caràcter perceptiu estan indicats a 

l’article 86 de la EHE-08. 

Els assajos previs i característics seran preceptius sempre que no es tingui experiència prèvia de la 

central que subministra el formigó. Només en aquest cas es realitzaran aquets assajos seguint les 

indicacions de la EHE-08, articles 86 i 87 respectivament. 

A més a més, la direcció d’obra podrà demanar que es realitzin altres tipus d’assajos (previs, 

característics o complementaris) segons el seu criteri. 

 

Control de durabilitat del formigó 

 

A efectes de les especificacions relatives a la durabilitat del formigó es realitzaran els controls 

documental i de profunditat de penetració d’aigua (Art. 37 EHE-08). Amb el control de documentació de 

les fulles de subministrament es controlarà la realció aigua/ciment i el contingut de ciment, tal i com 

indica l’article 37 de la EHE-08. 

Com a especificacions, amb el formigó subministrat, s’adjuntarà la fulla de subministrament o albarà en 

el que el subministrador reflecteixi els valors dels continguts de ciment i de la relació d’aigua/ciment del 

formigó armat, firmat per una persona física. 

 

El control de la profunditat de la penetració de l’aigua es realitzarà per a cada tipus de formigó.  

 

El control documental de les fulles de subministrament es realitzarà per a totes les amassades de 

formigó de l’obra. El contingut d’aquestes estarà sempre a disposició de la direcció d’obra. 

 

El control de la profunditat de la penetració de l’aigua s’efectuarà amb caràcter previ a l’inici de l’obra 

sobre tres provetes que es recolliran a la mateixa instal·lació. Aquest control no es realitzarà en el cas de 

que el subministrador aporti una documentació que permeti el control documental de la idoneïtat de la 

dosificació. En aquesta documentació ha de constar: la composició de les dosificacions del formigó, la 

identificació de les matèries primes del formigó, la còpia de l’informe amb els resultats de l’assaig de 
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penetració de l’aigua i l’especificació de les matèries primes i les dosificacions utilitzades per a la 

fabricació de les provetes que s’han utilitzat per a fer els assajos anteriors. 

 

Es rebutjaran els assajos realitzats am més de sis mesos d’antelació o quan es detecti que els matèries 

primes o les dosificacions siguin diferents a les declarades per la obra pel subministrador. 

Totes aquestes dades estaran a disposició de la direcció d’obra. 

 

La valoració del control documental de l’assaig de profunditat de penetració de l’aigua s’efectuarà sobre 

un grup de tres proves de formigó. La profunditat màxima mitja no serà superior a 50 mm, essent el 

major valor inferior a 65 mm. La profunditat mínima mitja no serà superior a 30 mm, essent el major 

valor inferior a 40 mm. 

Aquestes dues condicions han de donar-se simultàniament. 

  

Assajos de control del formigó 

Aquests assajos son preceptius en tots els casos i tenen per objecte comprovar que la resistència 

característica del formigó de l’obra és igual o superior a la del projecte. 

El control del formigó es realitzarà per laboratoris autoritzats. 

 

El tipus de control que es realitzarà a l’obra serà el control estadístic del formigó especificat a l’article 86 

de la norma EHE-86. 

Aquest control s’aplicarà per a controlar el formigó en massa, l’armat i el pretensat (en cas que n’hi 

hagués). 

 

Procediment: l'obra es dividirà en parts successives dites lots.  

Aquests lots estaran limitats per la taula 92.4a de la norma EHE que estableix uns criteris de volum, 

superfície i nombre de pastades per controlar. Per fer aquesta classificació no es barrejaran elements de 

tipologia estructural diferent, sinó que s'agruparan segons indica la taula.  

Només en el cas que el formigó tingui un segell o marca de qualitat (tal com especifica la EHE-08 en 

l'article 81), es podran augmentar els límits de la taula al doble. Però, sempre es tindran en compte les 

següents condicions:  

 

1. Els resultats de control de producció estaran a la disposició del peticionari i hauran de ser 

satisfactoris. L'adreça de l'obra revisarà aquest punt i ho recollirà en la documentació final 

d'obra.  

 

2. El nombre mínim de lots serà de tres. Un per cadascun dels tipus d'estructura especificats en la 

taula 92.4 de la EHE-08.  

 

3. En el cas que en un lot la fest sigui menor que la resistència característica del projecte, es 

passarà a realitzar el control normal sense reducció d'intensitat, fins que en quatre lots 

consecutius s'obtinguin resultats satisfactoris.  

 

El control es realitzarà determinant la resistència de N pastades per lot, sent N:  

 

Si fck ≤ 25 N/mm2:    N ≥ 2   

Si 25 N/mm2 < fck ≤ 35 N/mm2:   N ≥ 4   
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Si fck > 35 N/mm2:    N ≥ 6   

 

La captura de mostres es realitzarà a l'atzar respecte a les pastades de l'obra a controlar.  

 

Quan el lot correspongui a dues plantes, el formigó de cadascuna d'elles haurà de donar com a mínim 

una determinació.  

Es defineix com a resistència característica benvolguda (fest):  

 

El control es realitzarà determinant la resistència de N pastades per lot, sent N:  

 

Si N <6:  fest = KN · x1   

Si N ≥ 6:  fest = 2 · (x1 + x2 + ... + xm - 1 / m - 1) - xm; No essent inferior a KN · x1   

 

On: KN és el coeficient donat en la taula 92.4b de la EHE-08 en funció de N i la classe d'instal·lació en què 

es fabriqui el formigó.  

X1 és la resistència de la pastada de menor resistència.  

M és N / 2 si N és parell.  

M és (N - 1) / 2 si N és senar.  

 

Per establir el valor de KN del lot es determina el recorregut de les resistències obtingudes en les N 

pastades controlades per ell, el qual haurà de ser inferior al recorregut màxim especificat per aquesta 

classe d'instal·lació. Si això es compleix, s'aplica el coeficient KN corresponent. Si en un lot es detectés un 

valor del recorregut relatiu superior al màxim establert per a aquesta classe d'instal·lació, aquesta 

canvia la seva classificació per la qual correspongui el valor màxim establert per la r. Per tant, s'utilitzarà 

per a l'estimació el KN de la nova columna, tant per a aquest lot com per als següents.  

Si en els successius lots tampoc es complís el recorregut relatiu de la columna corresponent a la nova 

classificació de la instal·lació, es procediria de la mateixa forma, aplicant el coeficient KN del nivell 

corresponent.  

Per aplicar el KN corresponent al nivell immediatament anterior (de menor dispersió) serà necessari 

haver obtingut resultats del recorregut relatiu inferior o igual al màxim de la taula en cinc lots 

consecutius. Si és així, ho podem aplicar al cinquè resultat ja els següents.  

Decisions derivades del control de resistència:  

 

Quan la fest ≥ fck el lot s'acceptarà.  

Si fest <*fck es procedirà de la següent forma:  

 

a) Si fest ≥ 0'9 fck, el lot s'acceptarà. 

 

b) Si fest < 0,9 fck es procedirà a realitzar, per decisió de la direcció d'obra o a petició de qualsevol de les 

parts, els estudis i assajos que procedeixin dels quals a continuació es detallen:  

 

- Estudi de seguretat dels elements que componen el lot, en funció de la fest deduïda dels assajos de 

control, per estimar la variació del coeficient de seguretat respecte del previst en el projecte.  

 

- Assajos d'informació complementària per estimar la resistència del formigó col·locat en obra, d'acord 

amb l'especificat en l'article 101 de la EHE, i realitzant un estudi anàleg al del paràgraf anterior, basat en 

els nous valors de resistència obtinguts. 

 

- Assajos de prova de càrrega d'acord amb l'apartat 101 de la EHE. La càrrega d'assaig podrà excedir el 

valor característic de la càrrega utilitzada per al càlcul.  
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En funció dels estudis i els assagis ordenats per l'adreça de l'obra i amb la informació addicional que el 

constructor pugui aportar, es podrà decidir si aquells elements accepten, es reforcen o es destrueixen.  

Però, abans de la decisió, l'adreça de l'obra podrà consultar amb el projectista i amb organismes 

especialitzats. També és possible la limitació de les càrregues d'ús, però hauran de tenir en compte les 

deformacions i la durabilitat del conjunt.  

 

 

2.1.2. Control dels components del formigó   

Ciment: 

La recepció del ciment es realitzarà d'acord amb la vigent Instrucció per a la Recepció de Ciments. 

  

Especificacions: no es podran utilitzar lots de ciments que no arribin acompanyats del certificat de 

garantia del fabricador, signat per una persona física, segons indica l'article 26 de la EHE-08.  

 

Assajos: La presa de mostres de ciment es farà segons la vigent Instrucció per a la Recepció de Ciments.  

Abans de començar el formigonat, o si varien les condicions del subministrament, i quan ho indiqui 

l'adreça de l'obra es realitzaran assajos físics, mecànics i químics previstos en la Instrucció descrita 

abans, a més dels previstos en el Plec de Prescripcions Tècniques  

 

Particulars, a més dels corresponents a la determinació de el ió Cl segons l'article 28 de la EHE-08. 

Almenys una vegada cada tres mesos d'obra, i quan ho indiqui l'adreça de l'obra es comprovaran:  

- Components del ciment, principi i fi d'enduriment, resistència a compressió i estabilitat de volum, 

segons les normes d'assaig establertes en la referida Instrucció.  

Només en el cas de l'aportació de la documentació d'identificació del ciment i els resultats de 

l'autocontrol que tingui el ciment, no es realitzaran els assajos anteriors. Però, en qualsevol cas és 

obligatori conservar les mostres preventives durant 100 dies.  

 

Criteris d'acceptació o rebuig:  

El no compliment d'alguna de les especificacions, tret que es demostri que no suposa risc des del punt 

de vista de les resistències mecàniques com la durabilitat, serà condició suficient per al rebuig de la 

partida de ciment.  

 

Aigua de pastat: 

Especificacions: Les que conté l'article 27 de la EHE-08 més les que especifiqui el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars.  

 

Assajos: Quan no es tinguin antecedents de la seva utilització en obres de formigó, o en cas de dubte, es 

realitzaran els assajos que indica l'article 27 de la EHE-08.  

 

Criteris d'acceptació o rebuig:  

El no compliment de les especificacions serà motiu suficient per considerar l'aigua com no apta per 

pastar formigó, tret que es present justificació tècnica documentada que no perjudica les propietats 

exigibles al mateix, ni a curt ni a llarg termini.  

 

Àrids: 

Especificacions: són les de l'article 28 de la *EHE-08 més que indiqui el Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars.  
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Assajos: abans de començar l'obra, sempre que no variïn les condicions de subministrament, i 

si no es disposa d'un certificat d'idoneïtat dels àrids que s'utilitzaran emès com a màxim un any abans de 

la data d'utilització per un laboratori oficial o oficialment acreditat, es realitzaran assajos d'identificació 

tal com indica l'article 28 de la EHE-08.  

Es tindrà en compte en el transcurs de l'obra el compliment de la grandària màxima de l'àrid i les 

especificacions dels articles 28.2 i 28.3.1 i, en cas de dubte, es realitzaran els assajos necessaris de 

comprovació.  

 

Criteris d'acceptació o rebuig:  

El no compliment de les prescripcions anteriors (articles 28.1 i 28.3) serà condició suficient per qualificar 

l'àrid com no apte per a la fabricació de formigó, tret que es present justificació tècnica documentada 

que no perjudica les propietats exigibles al mateix, ni a curt ni a llarg termini.  

El no compliment de la limitació 28.2 farà que l'àrid no sigui apte per a la fabricació de les peces en 

qüestió.  

Si s'hi hagués formigonat algun tipus d'element amb formigó fabricat amb àrids d'aquest tipus, l'adreça 

de l'obra haurà de prendre les decisions oportunes a fi de garantir que no s'han format buits 

d'importància que poguessin afectar a la seguretat o la durabilitat de l'element estudiat.  

 

Additius:  

 

Els additius es controlaran d'acord amb l'establert en l'article 81.4 de la EHE-08.  

 

2.1.3. Control d'armadures per a formigó  

Especificacions: No es podran utilitzar partides d'acer que no arribin acompanyades del certificat de 

garantia del fabricador, signat per una persona física, segons s'estableix en l'article de la EHE-08.  

 

En el cas que les partides estiguin certificades, el control es farà abans de l'entrada en servei de 

l'estructura. Si no ho estan, el control es farà abans del formigonat. En tot cas, el nivell de control de 

l'acer utilitzat l'obra, ja tingui funció activa o passiva, és el normal.  

 

Els lots s'establiran segons la normativa EHE-08 (dues provetes per lot de màxim 40t per a 

subministraments de menys de 300t, 4 provetes per lot de màxim 40t per a subministraments de més 

de 300t) i, depenent de si tenen o no, es classifiquen com a certificats o no certificats. Els certificats 

seran de 20 T o fracció per a armadures actives i 40 T o fracció per a armadures passives. En el cas de ser 

no certificats els lots seran de 10 T i 20 T respectivament. Cada lot tindrà dues o quatre provetes.  

 

Assajos:  

Comprovació de la secció equivalent.  

Comprovació de les característiques geomètriques dels ressaltis de les barres.  

Assaig doblegat - desdoblegat. 

Determinació del límit elàstic (almenys 2 vegades durant l'obra).  

Determinació de la càrrega de trencament (almenys 2 vegades durant l'obra).  

Determinació de l'allargament (almenys 2 vegades durant l'obra).  

Si existeixen soldadures en armadures passives es realitzarà la comprovació de la soldabilitat.  

 

Criteris d'acceptació o rebuig:  

En el cas de la comprovació de la secció equivalent, només es donarà per bé un lot si les dues 

comprovacions són satisfactòries o, si una d'elles no ho és, quatre comprovacions consecutives del 
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mateix lot sí ho són.  

 

Si els ressaltis no estan dins dels límits tolerables serà condició suficient per rebutjar el lot 

corresponent.  

L'assaig doblegat - desdoblegat tindrà el mateix criteri que la comprovació de la secció equivalent.  

 

Per als assajos per determinar el límit elàstic, la càrrega de trencament allargament el criteri serà el 

següent:  

si les comprovacions són correctes, s'acceptaran les barres del diàmetre corresponent, el tipus d'acer i el 

subministrador. Si es registra un error totes les barres d'aquest mateix diàmetre es classificaran en lots 

de no més de 20 T si són passives o 10 T si són actives i es tornaran a assajar. Si els resultats són bons, 

s'acceptarà el lot. Si cap d'ells és bo, es rebutjarà. Si només un és bo, es realitzarà un nou assaig de totes 

les característiques mecàniques de 16 provetes. De no superar les proves més del 95% de les barres es 

rebutjarà el lot. Es recomana seguir les instruccions i comentaris de la EHE-08 per a aquest últim 

apartat.  

 

En el control de la soldabilitat, en cas de determinar-se qualsevol error, es pararan els treballs de 

soldadura i es comprovarà totalment tot el procés.  

 

2.1.4. Llots tixotròpics 

Es realitzaran els assajos per a determinar la viscositat pel mètode con de Marsch, PH i  densitat, dels 

llots tixotròpics.  

 

2.2. Certificació dels materials emprats.  

 Marcatge CE  

 

Segons el codi tècnic de l’edificació hi ha un seguit de productes, equips i materials que han de dur el 

marcatge CE.  Caldrà seguir el llistat dels productes susceptibles a estar sotmesos sota el marcatge CE, i 

s’han de realitzar els controls i comprovacions que el marcatge li exigeix.  

 Elements amb característiques concretes de detecció, reacció i resistència al foc.  

Caldrà aportar el plànol de situació on es defineixi la ubicació dels diferents elements subjectes a una 

resistència i reacció al foc concreta.  

Tots els elements estructurals i constructius que segons el codi tècnic han de tenir una estabilitat i 

resistència al foc determinada que s’haurà de manifestar de forma expressa i justificar-la. De les portes 

tallafoc per exemple, es lliurarà l’assaig del producte original o autenticat amb la resistència al foc i 

reacció corresponent.  

Així mateix de tot element compartimentador (per exemple de l’estació transformadora, dels conductes 

de ventilació, elements metàl·lics...) es lliurarà l’assaig original o autenticat on hi constarà la resistència i 

reacció al foc, i també una carta d’acompanyament conforme els aplicadors (amb nom del responsable, 

càrrec a l’empresa i DNI) han realitzat el muntatge segons especificacions del fabricant del producte 

garantint les característiques del material.  

De tots els elements compartimentadors (estació transformadora...) s’hauran de lliurar els assaigs dels 

productes utilitzats i d’aplicació d’aquells elements que hagués. 
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 Certificacions instal·lació antiincendis  

 

Caldrà presentar el certificat (original o autenticat) de tots els elements de la instal·lació de protecció 

antiincendis (detecció d’incendis, instal·lacions d’alarma d’incendi, ruixadors, hidrants, columna seca, ...) 

conforme aquests han estat instal·lats segons especificacions del RIPCI (RD 1942/93).  

Aportar la documentació suficient per a garantir l’evacuació fins a la via pública. 

  

 Certificació de la instal·lació de desenfumatge (cables, conductes, motors). 

  

Caldrà aportar els assaigs de laboratori acreditat que certifiqui que el sistema de desenfumatge 

(conductes, ventiladors, cablejat) en el cas d’aparcaments pot funcionar almenys 90 minuts a 400ºC 

(certificat original o autenticat).  

 

 Certificat de la resistència a terra de la instal·lació.  

 

Aportar certificat de presa de terra amb el valor de resistència del terra i las normes de manteniment de 

la mateixa. 

  

 Altres certificats.  

 

- Certificació original del cablejat de comunicacions (Xarxa de cabina, sistema de control i 

sistema elèctric) amb el plànol d'ubicació de cada un dels cables certificats.  

- Documentació i certificació dels elements dels quadres elèctrics i dels propis quadres elèctrics.  

- Certificat de mesura de so i carta d’acompanyament indicant que es compleix la ordenança 

general del medi ambient urbà de Barcelona.  

 

3. CONTROL D'EXECUCIÓ  
 

El control d'execució es basa en inspeccions sobre els procediments de construcció i en les proves finals 

d'acabat que, en general, són també inspeccions visuals recolzades amb comprovacions que poden ser 

senzilles o que requereixin l’actuació d’un laboratori especialitzat. Moltes d'aquestes operacions de 

control es troben recollides al Plec de Condicions Tècniques de l'obra.  

El contractista, en la seva oferta, ha de presentar un avanç del pla d’autocontrol de qualitat que aplicarà 

a l’obra, que, en cas de ser adjudicatari, haurà de perfeccionar abans de l’inici de les obres. Cal tenir en 

compte que, en molts casos, el PAQ no podrà redactar-se totalment en aquest moment. Allà on per falta 

de dades o nivell de definició, no es puguin concretar tots els punts que contempla, s’haurà d’arribar al 

detall suficient que permeti el seu desenvolupament posterior. El PAQ és dons un document viu, capaç 

de recollir les circumstàncies particulars de l’obra que es vagin coneixent en el transcurs de la seva 

execució.  

Relació d’unitats d’obra amb assaigs de control d’execució i d’acabat:  

- Fonaments  

- Estructura  

- Solera  

- Cobertes  

- Aïllament acústic  

- Paviments  
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- Instal·lacions:  

o Sanejament  

o Xarxa aigua freda i calenta sanitària 

o Electricitat/enllumenat  

o Protecció antiincendis 

o Protecció i seguretat  

 

Dins l'esmentat pla de qualitat, el contractista indicarà, per a cada activitat de control el procediment 

d'execució i el programa de punts d'inspecció i assaig (PPI/PA) que aplicarà.  

Aquest document (PPI/PA) ha de recollir la relació d'operacions de control que el contractista realitzarà 

durant el desenvolupament i en acabar cada activitat a controlar. De cada operació de control s'indicarà:  

- Punt a controlar: disposició de la ferralla, verticalitat d’una paret, etc.  

- Freqüència de control: per lot (cada 100 m2 per exemple), diària, a l’inici de l’activitat, etc.  

- Procediment o normativa a aplicar (si és el cas): norma d’assaig, instrucció EHE, etc.  

- Responsable de realitzar la inspecció o l'assaig: cap d’obra, encarregat, DEO, laboratori, etc.  

- Criteris d'acceptació o no conformitat: resultats a obtenir, toleràncies, etc.  

 

També es farà constar si el punt de control és un punt d'espera o avís, és a dir, si l'execució de l'activitat 

ha de quedar aturada mentre el responsable de la inspecció no doni el seu vist-i-plau o hagi estat 

informat, respectivament.   

En la fase d'execució de l'obra, l'aplicació del programa de punts d'inspecció sobre un element concret 

donarà lloc a una fitxa d’execució o registre. Abans de l'inici de l'obra, i de manera consensuada amb la 

DEO, s'establirà una sectorització de l'obra que assigni localització a les diferents fitxes d’execució a 

omplir. S'establiran també els procediments de documentació de les no conformitats i de les accions 

correctores, seguint la sistemàtica que disposi el propi contractista.   

Tota aquesta documentació que s'anirà generant durant l'execució de l'obra, quedarà arxivada i formarà 

part del document EDC de final d'obra.  

3.1 Assaig per control d’execució  

Moviment de terres  

 

De tots els materials procedents de l’excavació transportats a abocador autoritzat, el transportista 

lliurarà un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del centre on s’ha fet l’abocament i 

la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat.  

Es realitzarà un assaig piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl terraplenat, 

segons la norma UNE 103501 o NLT 108, determinant prèviament in situ de la humitat i la densitat pel 

mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 I D 2922-01.  

 

Pilots  

 

Assaig d'integritat estructural ultrasònic d'un piló de fins a 20 m de fondària, instrumentat amb tres tubs 

i tres diagrafies per piló, segons la norma NF P 94-160-1 o ASTM D 6760, per a un nombre mínim de 

determinacions conjuntes igual a 4.  

Es realitzarà un control del procés d'injecció d'una beurada de ciment  

 



Projecte executiu d’un aparcament de dues plantes  Annex 9. Control de qualitat 
 per a l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell 
 

14 
 

  

 

Paviments  

 

Es realitzarà un assaig per a determinar la resistència al lliscament d'un paviment, segons la norma NLT 

175, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 10.  

Es realitzarà un assaig d'adherència d'una mostra de pintura en paviments de formigó, segons la norma 

UNE-EN ISO 2409.  

 

Estanquitzat coberta  

 

Es demanarà el Certificat del Aplicador conforme es col·loca les làmines d’acord amb les directrius 

marcades pel fabricant, les Fitxes Tècniques, Homologacions i Segells de Qualitat i el Certificat d’origen 

Industrial de tots els materials components, així com inspeccions visuals de la execució de les cobertes, 

comprovant-se que es compleixen les especificacions de projecte, i les de la normativa vigent. Aquests 

documents han de certificar que els materials compleixen les condicions funcionals i de qualitat fixades.  

Dels productes utilitzats en la impermeabilització es demanarà el certificat de garantia de 10 anys. Es 

certificaran les característiques i assaigs següents:  

- Resistència a microorganismes, segons la norma UNE-EN ISO 846  

- Determinació del doblegament de làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la 

norma UNE 104281-6-4  

- Determinació de les dimensions, massa i toleràncies per superfície de làmina bituminosa per a 

impermeabilitzacions, segons la norma UNE-EN 1848-1 i UNE-EN 1849-1  

- Determinació de la resistència a la calor, la pèrdua per escalfament i la fluència de làmina 

bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE 104281-6-3  

- Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament de làmina 

bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE-EN 12311-1  

 

Es realitzaran les Proves Estanquitat un cop finalitzada la col·locació de la làmina impermeabilitzant, per 

a comprovar si apareixen o no humitats sota la coberta, en els murs o en els envans. El tipus de prova 

dependrà de si la coberta admet o no la seva inundació (art.4.2 NBE-QB-1990):  

- En cobertes que admeten inundació: la prova de servei consistirà en una inundació, 

mantinguda durant 24 hores, fins a un nivell de 5 cm. aproximadament, per sota del punt més 

alt de la entrega més baixa de la impermeabilització en parament i tenint en compte que la 

càrrega de l’aigua no sobrepassi els límits de la resistència de la coberta. Un cop finalitzat 

l’assaig, deuen retirar-se les obturacions dels desguassos de forma progressiva per evitar que la 

evacuació del aigua produeixi danys en els baixants.  

- En cobertes que no admeten inundació: en aquests casos es procedirà a un reg continu de la 

coberta durant 48 hores.  

 

Tot es realitzarà segons la norma NBE-QB-1990, s’inclourà un informe final.  

 

Aïllament acústic  

 

Es determinarà ”in situ” el grau d'aïllament acústic al soroll aeri del recinte de l'Estació Transformadora, 

segons la norma UNE-EN ISO 140-5.  

Es realitzarà una sèrie de preses de mesures acústiques de sorolls aeri amb la instal·lació d'extracció de 

l'aparcament en funcionament, realitzada en quatre punts horaris diferents (incloent nocturnes) i des de 
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6 posicions diferents.  

 

Instal·lacions  

 

Es realitzarà un Control d’Execució de les instal·lacions,  comprovant (per visita):  

- Adaptació al Projecte  

- Compliment de la reglamentació vigent.  

- Recepció dels Certificats del Material utilitzat en les instal·lacions.  

- Compliment de les normatives particulars.  

- Funcionament general de la instal·lació.  

 

Es realitzaran proves de funcionament. Incloent  

   

Instal·lació sanejament aparcament: 

-Proves d'estanquitat total (amb aigua, aire i/o fum) Control del 100% de les xarxes amb les 

seves corresponents xarxes de ventilació  

Instal·lació d'electricitat i enllumenat conjunt aparcament.  

-Verificació per examen i mesures dels quadres elèctrics  

-Mesures lumíniques.  

Instal·lació d'extracció de fums garatge.  

-Proves finals de Servei (DB HS-3)  

Instal·lació antiincendis d'aparcament i escales.  

-Prova d'estanquitat i resistència mecànica dels conductes de bies  

 

 

 

4. CONTROL DE QUALITAT 
 

4.1 Especificacions generals   

Aquesta aplicació es durà a terme segons indica la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08).  

A continuació es descriuen els lots diferenciats per tipus d'estructura i element estructural en els quals 

s'ha dividit l'obra per aplicar el control de qualitat.  

 

4.2. Nivells de control  

Els nivells de control de qualitat seran els següents:  

- Control estadístic en el cas per formigó estructural  

- Control a nivell normal per a armadures d'acer  

 

En cas de controlar qualsevol component del formigó fabricat en la mateixa obra, aquest control es farà 
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segons indiquen les instruccions pertinents a cadascun d'ells.  

 

4.3. Control de qualitat del formigó  

 

4.3.1. Classificació de tipologies estructurals segons el quadre 86.5.4.1 de 

l'article 86 de la EHE  

 

En l'obra trobem les següents estructures classificades per la seva tipologia:  

 

A) Estructures amb elements comprimits (pilars, piles, murs portants, pilots, etc.):  

Pilars de formigó, Bigues de coronació de formigó in situ.  

 

B) Estructures que tenen només elements sotmesos a flexió (forjats de formigó amb pilars metàl·lics, 

taulers, murs de contenció, etc.):  

  

C) Massissos (sabates, estreps de pont, blocs, etc.): Sabates de formigó in situ.  

 

4.3.2. Característiques del formigó i llots i pastades  

 

ELEMENT  TIPUS 

FORMIGÓ  

LOTS  SÈRIE/LOT  SÈRIES  

PILOTS  HA-

30/L/20/IIa  

46  4  184  

BIGA CORONAMENT, 

MURS CONTENCIÓ  

HA-

30/B/20/IIa  

8  4  32  

PAVIMENTS I SOLERES  
HA-

30/B/20/IIa  

8  4  32  

LLOSES INCLINADES 

RAMPES  

HA-

30/B/20/IIa  

12  4  48  

SOSTRES, LLOSES I 

BIGUES  

HA-

30/B/20/IIa  

82  4  328  

 TOTAL   687  

 

Les partides de formigó poc importants pel seu volum i puntuals a l'obra quedaran a mà de la direcció 

facultativa per establir el seu control de qualitat. 

El formigó que no sigui estrictament estructural no es tindrà en compte a l'hora de calcular els lots a 

controlar.  

El nombre de pastades a controlar pel formigó amb una fck de 30 N/mm2 és un mínim de 4. En el cas de 

formigons amb una fck inferior o igual a 25 N/mm2 aquest nombre de pastades a controlar és de 2.  

 

Per cadascuna d'aquestes pastades s'obtindran resultats d'1 proveta a 7 dies (aconsellable), 2 provetes a 

28 dies (obligatòries) i 1 proveta a 60 dies (aconsellable). A partir d'aquestes dades es farà el control 

estadístic del formigó.  

En el cas de l'acer, aquest es dividirà en lots de 20 T per controlar la seva resistència, tant si tenen 

certificats o no, i se seguirà les normes indicades per la Instrucció EHE-08. 
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Pel control de l’estructura acabada (art. 100 EHE-08). 

Al finalitzar el subministra d’un formigó a la obra, el Constructor facilitarà a la DEO un Certificat de 

garantia final del subministrament de formigó, amb indicació dels tipus i quantitats dels mateixos, 

elaborat pel Fabricant i signat per persona física amb representació suficient (segons Annex 21 EHE-08).  

 

4.4. Control de qualitat de l’acer  

Es comprovaran les condicions funcionals i de qualitat fixades per la  NBE-EHE-98 i l’annex del Decret 

375/88 de la Generalitat. Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre 

la comanda, l'albarà i allò especificat en el projecte. Si el càlcul de l’estructura s’ha realitzat amb un 

coeficient de seguretat o minoració igual a 1,15 no caldrà realitzar un control estadístic a nivell normal 

de l’acer. Es demanarà el Segell de Conformitat CIETSID-AENOR i es sol·licitaran els comprovants que 

acrediten la seva vigència, de 2 anys segons art.1.1 EHE. 

Es sol·licitarà, per a cada lot d'acer, el certificat específic d’adherència i per cada partida els resultats 

dels assaigs de composició química, mecànica, i geomètrica (art. 31.2 i 31.5.2 EHE) per un organisme que 

atorgui la certificació. 
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INSTAL·LACIONS DE L’APARCAMENT  
 

A continuació es descriu el dimensionament de les instal·lacions de l’aparcament . 

 

Instal·lació elèctrica 

A continuació es descriuen les característiques de la xarxa de distribució de les línies elèctriques a 

l'interior de l’aparcament, d’acord amb les prescripcions del vigent Reglament Electrotècnic per a 

Baixa Tensió (R.D. 842/2002) i les Instruccions Tècniques Complementàries (ITC-BT) del mateix que li 

siguin d'aplicació. 

 

Pel tipus d'activitat que es desenvoluparà a l'interior de l'establiment, cal observar que aquest queda 

inclòs dins dels relacionats a la Instrucció ITC-BT 29, per la qual cosa la seva instal·lació elèctrica haurà 

de complir amb les prescripcions assenyalades a la mateixa. 

 

La instal·lació elèctrica d’aquest local està composta de les següents parts: 

• Escomesa, amb doble subministrament elèctric. 

• Enllumenat normal. 

• Enllumenat d’emergència. 

• Instal·lació de força. 

 

L’establiment disposarà de dos sistemes de subministrament elèctric procedents, 

cadascun d’ells, de transformador independent: 

• Subministrament normal, el qual serà capaç de suportar el total de la instal·lació. 

• Subministrament de reserva, el qual suportarà les instal·lacions d’enllumenat, de seguretat, de 

ventilació, i els mecanismes per l’obertura i el tancament de les portes d’accés de vehicles. 

Per la connexió d’ambdós subministraments es disposarà d’un sistema de commutació automàtica, 

amb enclavament elèctric i mecànic, instal·lat al quadre general. 

 

Les característiques principals d’aquesta instal·lació seran: 

• * Potència total: 81,- Kw. 

• * Potència escomesa principal: 81,- Kw. 

• * Potència escomesa auxiliar: 65,- Kw. 

• * Potència màxima admissible: 81,- Kw. 

• * Tensió de servei: 380/220 V. 

Pel càlcul de potencies a contractar s’ha considerat un coeficient d’utilització de 0,78, per la qual cosa 

les potencies a contractar seran : 

• * Potència escomesa principal: 63,- Kw. 

• * Potència escomesa auxiliar: 50,- Kw. 

 

1.Subministrament elèctric : escomeses 

L’aparcament tindrà una doble escomesa (principal i de socors) amb dispositiu de comunicació 

automàtica de línies. La potència prevista tant per a l’escomesa principal com per la de socors és de 80 

kW. 

Es preveu, en principi, ubicar les caixes generals de protecció i els mòduls de comptatge T-20 al costat 

de la rampa d’accés a la planta superior. 
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Les caixes generals de protecció i mesura tan per l’escomesa principal com per la de socors portaran 

bases de fusibles DIN-0 i cartutxos de 16A. 

Els quadres generals de protecció i mesura per l’escomesa principal com per la de socors seran del 

tipus T-20 muntat en mòduls de doble aïllament. L’equip de mesura verificat estarà format per 

comptador d’activa de doble tarifa, comptador de reactiva i rellotge discriminador horari. L’interruptor 

automàtic (ICP) serà de 160A/4P regulat a 150A. La protecció diferencial serà mitjançant 

transformador toroïdal de 300 mA i relé auxiliar retardat. 

La commutació automàtica es situarà dins del quadre general de l’aparcament i constarà d’equip de 

commutació de xarxes amb dos contactadors tetrapolars enclavats mecànicament, relés detectors de 

fallades de fases, automatismes per a la temporització, selecció de línia i senyalització de tensió i línia 

en servei. 

2. Quadre general i xarxa de distribució 

El quadre general de distribució estarà ubicat en la cambra prevista a la planta -1 junt la rampa 

d’entrada. 

En el quadre de distribució es disposarà un interruptor general de tall multipolar independent del ICP 

per donar compliment al RBT-2002. 

El quadre de distribució contindrà tots els dispositius de comandament i protecció de la instal·lació 

(magnetotèrmics, diferencials, etc.), aparells de mesura, etc., segons l’esquema elèctric que 

s’especifica en el present projecte. Es disposaran els mòduls necessaris per lubricar tots els elements 

indicats en l’esquema elèctric. 

El quadre estarà composat per armaris metàl·lics tipus HIMEL OL-2000 o similar amb portes de 

metracrilat amb espai suficient per allotjar tots els elements previstos. Es preveurà espai de reserva 

pels elements corresponents a un 20% més de circuits. La distribució interior es realitzarà sempre 

mitjançant safates. No hi haurà cap mecanisme ni circuit sense protegir a menys de 60 cm d’alçada 

respecte del paviment de la nau (lliurar volum perillós). 

 

Ventilació forçada  

Tot i tenir tres de les quatre parets obertes, no se li pot adjudicar la condició d’aparcament obert ja 

que no compleix la normativa segons el CTE. Es per aquest motiu que l’aparcament haurà d’estar dotat 

de ventilació forçada. 

 

La ventilació de l’aparcament té per finalitat la renovació de l’aire de l’aparcament, contaminat 

principalment pels fums d’escapament dels vehicles i, per altra banda l’extracció de fum en cas de 

produir-se un incendi. 

Es realitzaran extraccions i aportacions d’aire independents per planta, ambdues forçades i amb 

sistemes independents. A cada planta es disposarà d’enceses independents que permetin la posada en 

marxa dels ventiladors. Aquest interruptor estarà situat en lloc de fàcil accés i degudament senyalitzat. 

Els conductes d’aportació que passen d’un sector a un altre tindran comporta tallafocs que es tancarà 

en cas d’incendi. 

S’ha de tenir en compte també un sistema de detecció de monòxid de carboni que activi 

automàticament els aspiradors mecànics quan s’arribi a una concentració de 50 pm ja que es tracta 

d’un aparcament rotacional en el que la ocupació serà permanent. 

Els conductes d’extracció passaran per espai de circulació o sobre places d’aparcament i es 

connectaran amb els 3 muntants d’extracció o d’aportació existents que es combinen amb mobiliari 
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urbà a la plaça sobre l’aparcament, respectant les distàncies mínimes enfront espais habitables segons 

marca normativa. 

 

S’utilitzaran sempre conductes de planxa d’acer galvanitzat de 0,8 mm ó 1,2 mm de gruix en funció de 

la dimensió de la base. Seran totalment estancs i no propagadors de la flama. Aniran penjats al sostre i 

seran de secció rectangular, capaços de suportar 400ºC durant 2 hores en el cas d’extracció. 

 

Fontaneria 

Les canonades aniran vistes en els recorreguts generals per cel ras, sempre que sigui possible, i 

encastades en les baixades. En aquest darrer cas aniran protegides amb tub corrugat de simple paret 

per diferenciar aigua freda i calenta.  

 

La circulació de canonades es farà de tal manera que no resultin afectades per focus de calor. Sempre 

circularan per sota de distribucions elèctriques o de telecomunicacions, separant-se com a mínim 30 

cm si circulen en paral·lel. Les circulacions principals es desenvolupen pel sostre de la planta -1 on es 

troben el lavabos, i en muntants per a alimentar el punt de neteja de la planta 0.  

Cada aparell sanitari que ho permeti (rentamans, piques, inodors, ...), anirà connectat amb maneguets 

flexibles i incorporarà sempre una vàlvula tipus escaire per a poder tallar-li el subministrament d’ aigua 

en cas de necessitat. Per tal d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible i en referència al decret d’ 

ecoeficiència, totes les aixetes portaran airejador a la seva descàrrega i les destinades a d’usos públics 

seran temporitzades i termostàtica en cas d’aigua calenta. 

 

 

Sanejament 

Es dimensionaran les connexions de sortida a la planta -1 fins a la xarxa municipal. La sortida a  xarxa 

pública de les plantes -1 i 0, pel fet de situar-se per sota de la cota de connexió a clavegueram, es 

realitzarà de forma bombejada.  

S’ha dissenyat el sistema de sanejament considerant un Q=0,8l/s pels 4 rentamans i 4 inodors que 

s’instal·laran a la Planta -1. Per l’evacuació de les aigües residuals s’instal·la una bomba d’aigües fecals 

amb una capacitat de 7m3/h. 

 

1. Condicionants tècnics 

 

Es descriuen els condicionants tècnics sobre la recollida d'aigües servides i la xarxa d'evacuació fecals. 

 La xarxa existent de clavegueram públic es una xarxa unitària.  

 

El conjunt de la instal·lació de sanejament s'ha projectat tenint en compte les següents consideracions: 

 En general la instal·lació funcionarà per gravetat segons indicacions del CTE-HS5. A la part 

corresponent a la recollida d’aigües es faran servir sistemes mecànics quan sigui realment 

inviable la seva evacuació per gravetat. 

 Les canonades seran de PP complint les normes UNE aplicables. Amb una pressió de 4 bar per 

instal·lacions interiors i 6 bar per instal·lació soterrada. El diàmetre mínim considerat serà de 

160mm.  

 No existirà cap mena de interconnexió entre la instal·lació de sanejament i la d’aigua de boca. 
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2. Descripció de la instal·lació 

 

- Punts de recollida 

 

Seran els diferents punts origen de xarxa d’evacuació, en general els aparells sanitaris i resta 

d’aparells, electrodomèstics o maquinària que sigui productora d’aigua susceptible de ser recollida 

(d’aigua corrent, de condensació, procedents de sistemes de neteja, buidatge d’instal·lacions i circuits, 

procedents de processos de neteja,...). 

 

Per altre banda seran punts de recollida els elements destinats a la captació d’aigua de pluja, 

escorrentia, sobreeixidors de qualsevol tipus de volum d’acumulació d’aigua,... 

Cada punt de recollida es caracteritzarà per la xarxa a la que pertany, l’element a recollir i el seu cabal 

estimat d’aigua a evacuar. 

 

- Sistemes de tancament hidràulic 

 

Cada punt de recollida haurà d’estar separat de la xarxa de clavegueram, com a mínim per un 

tancament hidràulic. D’aquesta manera s’evitaran passos d’olors de les xarxes generals als espais on 

s’ubiquen els punts de recollida. 

 

Els taps hidràulics podran aconseguir-se mitjançant sifó, pot sifònic, arqueta sifònica o bunera sifònica. 

 

3. Xarxa d’evacuació 

 

La xarxa d’evacuació és aquella que ens connecta els punts de recollida amb la sortida de l’edifici. 

Estarà composada per canonades en vertical i en horitzontal. 

 

- Xarxa vertical d’evacuació 

 

La composen els baixants generals (canonades i accessoris) que transporten els residus des de la seva 

cota de producció fins a la cota de sortida de l’edifici o pou de recollida (quan s’estigui per sota del 

punt de connexió a xarxa urbana). 

 

- Xarxa horitzontal d’evacuació 

 

La composen les canonades i accessoris que connecten els punts de recollida amb la xarxa vertical. 

 

Les canonades que hagin d’anar soterrades, sense possibilitat de registre es sobredimensionaran en 1 

diàmetre per sobre del recomanat pel cabal de càlcul, amb un mínim de 160mm. 

 

4. Pous i sistemes de bombeig 

 

En el cas de punts de recollida per sota de la cota de connexió al clavegueram, aquesta recollida 

s’haurà de portar fins un dipòsit o pou acumulador. Posteriorment i mitjançant equips de bombeig 

adequats es portaran fins la cota de connexió a clavegueram. 
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Aquest sistema només es planteja quan no és possible una evacuació per gravetat de la xarxa de 

sanejament.  

 

Referent a les aigües pluvial, es col·locarà un dipòsit d’uns 50 m3 a la part posterior de l’aparcament,  

de manera que estigui a la cota de la planta -1. Rebrà l’aigua provinent de dos punts de recollida. El 

primer d’ells, serà a l’entrada de l’aparcament on es col·locarà una reixa interceptora que mitjançant 

una canonada horitzontal farà arribar l’aigua al dipòsit. 

L’altre punt serà a la coberta, on es col·locaran tres punts de recollida de les aigües pluvials per fer 

front a tota la superfície. Aquests estarien connectats mitjançant una canonada horitzontal que aniria 

connectada a un baixant connectat amb el dipòsit. 

 

L’aigua d’aquest dipòsit, posteriorment seria bombejada per dues bombes amb l’objectiu de ser 

utilitzada pel reg de l’arbrat present a la coberta de l’edifici. 

  

Enllumenat 

A les instal·lacions per a enllumenat de locals o dependències on es reuneixi públic, el nombre de línies 

secundàries i la seva disposició en relació amb el total de les llumeneres a alimentar haurà de ser de 

manera que el tall de corrent en una d’elles no afecti a més de la tercera part del total de llumeneres 

instal·lades en els locals o dependències que s’il·luminen alimentades per aquestes línies. 

 

De manera que en els locals de pública concurrència les llumeneres estaran repartides en almenys 3 

diferencials per cada zona ocupable pel públic, de forma que l’obertura d’un diferencial no deixi fora 

de servei més de 1/3 de les lluminàries. 

 

1. Descripció del sistema 

 

Les lluminàries escollides estan equipades amb llums de fluorescència (compactes o normals), degut al 

seu baix consum i alt rendiment. Aquests aparells d’enllumenat seran làmpades fluorescents de de 1x 

58 W, estanques i amb grau de protecció IP-65, distribuïdes uniformement per aconseguir el nivell 

d’enllumenat adequat a l’ús. Mentre que a l’exterior de l’edifici la lluminària a instal·lar serà estanca i 

presentarà un grau de protecció IP-65. 

  

En tots els passadissos i espais comuns hi haurà almenys una llumenera cada 50 m² alimentades per  

circuits d’enllumenat permanent de vigilància. Aquestes línies permanents podran ser controlades 

manualment mitjançant un interruptor en el quadre i/o un programador horari.  

 

Es disposarà d’una xarxa de distribució de força per tal d’alimentar els aparells no inclosos a las xarxes 

d’enllumenat, tal com els motors de les portes d’entrada, les bombes d’esgotament, l’alimentació dels 

ventiladors i les bases d’ús general i pels sistemes de seguretat. 

 

Com es tracta d’un aparcament on tres de les quatre parets reben llum natura, es podrà instal·lar un 

sistema de regulació en funció de la llum natural. 

 

Les línies discorreran generalment en canalització metàl·lica tant sigui sota rasa (registrable o no), 

aèria o en fals sostre, amb el seu corresponent separador, i entubades en tub corrugat reforçat en les 

baixades als mecanismes encastats. La majoria de lluminàries amb làmpades de fluorescència 

l’alimentació elèctrica circula per el mateix carril de suport d’ella mateixa. 
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2. Enllumenat d’emergència i senyalització 

 

S’han previst línies independents per realitzar l'enllumenat d'emergència i senyalització. D'acord amb 

el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió no hi haurà en cap cas més de 12 punts alimentats per la 

mateixa línia en la mateixa planta. 

 

Les línies i canalitzacions seran del mateix tipus i característiques que l'enllumenat normal i les 

seccions de cable de 2,5 mm² fins a les caixes de connexió dels equips autònoms. Les canalitzacions i 

caixes de derivació seran en tot cas independents de les de força i enllumenat normal; per tant se 

situaran separadors en l'interior de les safates per a la canalització de les línies d'emergència. 

Els aparells autònoms d'emergència s'encendran automàticament en el cas de fallada de tensió de 

xarxa (inferior al 70%), estant enceses un temps mínim d'una hora i mitja, donant la lluminositat 

suficient a les zones de pas d'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

Els aparells autònoms amb bateria per a l’enllumenat d’emergència i senyalització seran conformes a 

les normes aplicables (UNE 60598-2-22) i comptaran amb la preceptiva homologació del conjunt 

llumenera, bateria i font d’alimentació, que serà aportat per l’instal·lador juntament amb la 

documentació tècnica de la instal·lació. 

 

Constaran de dues llums, una d'elles permanentment encesa que farà les funcions de senyalització i 

l'altra s'encendrà automàticament en cas de fallada de tensió de xarxa, estant encesa un temps mínim 

d'una hora i mitja, donant una lluminositat suficient als recorreguts d’evacuació. 

 

L’enllumenat d’emergència garantirà un nivell d’il·luminació mínim de 5 lux en els elements d’extinció 

d’incendis, de 3 lux en la totalitat dels eixos dels recorreguts d’evacuació, i de 0,5 lux en qualsevol punt 

ocupable. 

 

Les lluminàries d’emergència es col·locaran com a mínim a 2 m del nivell del terra i en tots els punts 

que sigui necessari destacar un perill potencial tals com: les portes existents en els recorreguts 

d’evacuació, en cada tram d’escales, en qualsevol canvi de nivell i en els canvis de direcció i 

interseccions de passadissos. Per més detall, veure la documentació gràfica que s’adjunta amb el 

projecte.  

 

Protecció contra incendis 

1.Detecció i polsadors d’alarma 

 

Els disposaran de detector termovelocimètrics que s'instal·laran sempre directament sota el sostre o la 

coberta. Entre detectors i murs o bigues la distància mínima serà de 50 cm a excepció dels corredors, 

conductes i parts semblants de l'edifici de menys d'1 m d'ample. 

Els detectors han d'estar lliures de tot obstacle en una zona de 50 cm al seu voltant. 

 

2. Extintors 

 

Es disposaran d’extintors  del tipus pols polivalent / diòxid de carboni, col·locats en totes les plantes de 

manera que el recorregut real en cada planta no superi des de tot origen d'evacuació fins a l'extintor 

més proper una distància de 15 m. L’alçada de col·locació serà de 1.0 m. 

 

3.  Boques d’incendi (BIE) 
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Es disposaran boques d’incendi de 25 mm (BIE 25), quatre a cada planta. Cada boca d’incendis 

disposarà de mànega de 20 metres que afegits als 5 metres d’abast establerts en el “reglamento de 

Instalaciones de Protección contraincendios (Real decreto 19421/1993)”  permeten protegir qualsevol 

punt de l’aparcament. La separació màxima entre boques serà , per tant, de 50 metres. 

 

Tots els detalls de distribució de tots els elements es poden veure a la documentació gràfica adjunta. 

 

 

Protecció contra intrusisme 

El Sistema de control d’accés de l’aparcament es fonamenta en la protecció de tots els accessos 

vulnerables des de l’exterior. Els objectius del sistema son controlar i guiar als usuaris de l'aparcament 

en l'ús que fan d'aquest. 

 

Els terminals dels que es disposa són es següents: 

 

- Terminals de pas. Equips situats en les vies d'entrada i sortida de l'aparcament i en les vies de 

pas entre zones interiors del recinte. La seva missió és la de permetre o denegar l'accés als 

usuaris i registrar els moviments realitzats per aquests, a fi de poder tenir-los en compte en el 

posterior càlcul de la tarifa a pagar. 

 

- Terminals d'accés per als vianants. Aquests s'ocupen de permetre o denegar l'accés per les 

portes d'entrada per als vianants a l'aparcament i registrar els accessos realitzats per aquests.  

 

- Caixer automàtics. Aquestes permeten que l'usuari realitzi el pagament de la seva estada 

sense la necessitat d'intervenció d'un operador. 

 

- Caixes de cobrament manual. Permeten, amb ajuda d'un operador, cobrar estades, 

abonaments i altres conceptes, vendre i gravar targetes, realitzar pagaments. 

 

La instal·lació de CCTV, es dividirà amb els següents Sistemes: 

 Sistema de Captació i transmissió d’ imatges: S’instal·laran càmeres fixes per donar cobertura 

a tots els accessos, tant per les entrades de vehicles com de vianants. 

 Sistema de Visualització d’ imatges: monitors situats al centre de control 

 Sistema de Gravació d’ imatges té com a principal funcionalitat poder emmagatzemar les 

imatges captades per totes les càmeres instal·lades. 

 Sistema de Control i Gestió d’ imatges: visualització de les imatges i gravació sobre disc dur. 
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DISSENY PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA 
La següent obra ha estat dissenyada adaptant-la en tot moment a persones amb mobilitat reduïda, 

seguint el “Decret 135/1995 de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre , de 

promoció de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi 

d’accessibilitat” del DOGC. 

 

1. L’accés per vianants està dotat d’un ascensor amb un habitacle que es pot inscriure fàcilment 

un cercle de 1,5 m de diàmetre. A més a més, el replà d’accés a l’ascensor també pot inscriure’s 

en un cercle de 1,5 m de diàmetre (considerant les portes d’accés obertes). 

 

S’instal·laran polsadors amb numeració braille, a 120 cm d’alçada. 

Les portes tenen una amplada de 1,60 m (>0,80 m) i s’instal·laran passamans dins l’ascensor, a 

90 cm d’alçada, amb rodons de 5 cm (disseny anatòmic). 

 

S’indicarà la sortida de l’ascensor a cada planta amb el número de la planta en relleu, de 

dimensions mínimes de 10x10 cm, a una alçada de 1,40 m de terra. Es dotarà d’un sistema 

visual i acústic per a informar de la planta de parada. 

 

2. És obligatori construir una plaça adaptada per cada 33 places d’aparcament. Com tenim un 

total de 243 places comportarà un número mínim de 8 places adaptades distribuïdes entres les 

dues plantes i situades el més pròximes possible de l’accés adaptat amb ascensor. Tot i així, 

s’han dissenyat 10 places distribuïdes equitativament entre les dues plantes.  

Les dimensions de les places són majors que les mínimes exigides de 3,5 m x 4,5m, ja que es 

considera la zona adaptada de pas del pas de vianants. En aquestes places es dibuixarà el 

símbol internacional d’accessibilitat. 

 

Les places estaran distribuïdes majoritàriament al centre de les dues plantes per així afavorir 

l’accés i el mínim recorregut a les persones amb algun tipus de discapacitat. 

 

3. L’amplada de les escales d’accés és de 1,20 m (<1,50 m) i cada graó és de 30 cm de longitud i 16 

cm d’alçada. Les escales tenen 20 graons (>12 graons) amb un replà. Encara que la normativa 

no es compleixi estrictament es considera que l’accés adaptat substitueix la necessitat d’accés 

per a persones amb problemes de mobilitat.  

Els passamans es situaran a 0,90 m d’alçada i estaran dotats de tubs rodons de 5 cm de 

diàmetre (disseny anatòmic). 

Els graons estaran dotats de cintes antilliscament. 

 

4. S’instal·laran serveis higiènics adaptats dins dels lavabos de l’aparcament en els que es podran 

inscriure cercles de 1,50 m de diàmetre, amb les portes obertes. S’instal·laran barres de suport 

a 0,70 m d’alçada, que han de resistir 150 kg en qualsevol direcció. 

Els accessoris es situaran a una alçada inferior a 140 cm i superior a 40 cm. 

Les rajoles dels lavabos no seran lliscants. 

 

5. El sol de les naus de les plantes no ha de ser lliscant. 
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6. El paviment de llambordes de la urbanització superficial serà dur i no lliscant. Les reixes de 

drenatge estaran encastades.  

 

7. No es deixaran cables, cordes o similars solts durant la construcció. Sempre hi haurà d’haver 

una il·luminació mínima de 10 luxes al carrer, per advertir la presència d’obstacles i desnivells. 
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INTRODUCCIÓ 
L’objectiu d’aquest annex és definir la urbanització de la superfície de l’aparcament per a l’Hospital de 

Sant Joan de Déu de Martorell. Aquesta superfície estarà connectada amb l’hospital mitjançant un 

corredor. L’objectiu d’aquest espai és el de proporcionar un lloc per airejar-se tant pels pacients com 

pels visitants. 

1. URBANITZACIÓ 
Pel drenatge superficial de la zona urbanitzada s’instal·larà el sistema modular de trinxeres de ACO 

Drain que consisteix en canals prefabricats fets ja sigui de concret polimèric resistent a la corrosió o de 

fibra de vidre, amb reixes d’una varietat de materials per totes les aplicacions de càrrega. Aquestes 

reixes es connectaran a un sistema de tubs de PVC que puguin absorbir l’aigua de pluja i reconduir-la 

cap al dipòsit col·locat a la part posterior de l’aparcament. 

La urbanització es pavimentarà amb llambordes de llosa flotant de 50x50x5,5.  És un paviment 

desenvolupat específicament per ser col·locat com a paviment flotant en cobertes transitables, terrasses 

i sostres de garatges. Amb aquest sistema s’obté un paviment desmuntable i accessible a efectes de 

reparació ja que la col·locació es realitza en sec sense necessitat de material d’enganxament. Destaca 

per la seva duresa singular i l’acabat estètic basat en una barreja de colors resistents al pas del temps. 

Les rajoles es recolzen damunt d’uns suports que deixen un espai buit entre la rajola i la base inferior  

pel pas de conduccions que permeten l’evacuació de l’aigua de la pluja.   

 

 

 
 

 

S’ha previst destinar combinar la zona amb arbres i mobiliari urbà.  

 

1.1 Mobiliari urbà 

A continuació s’enumera el mobiliari urbà que es necessitarà instal·lar en aquest projecte. 

 

 Papereres: les papereres utilitzades tindran les següents característiques: 

- Material: cubeta abatible en planxa d’acer. Recolzada en estructura de tub de 40mm de 

diàmetre amb base d’ancoratge i pletines rectangulars amb dos forats de 12 mm de 

diàmetre per a la seva fixació al sòl. 

- Acabats: els acabats són d’acer inoxidable. 

- Ancoratge: Mitjançant quatre espigues de expansió M8 
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 Il·luminació exterior 

S’instal·larà una il·luminació de disseny modern de fabricació robusta realitzada en alumini injectat, 

amb grau de protecció IP54 i una protecció elèctrica de classe I. No produeix emissió de calor i té 

una gran eficiència. 

 

 
 

 

 Valla panell d’Hèrcules 

La valla escollida per instal·lar al llarg de tot el perímetre de la superfície s’aplica principalment per 

a la protecció de parcs, zones enjardinades i residencials. Es tracta d’una malla electrosoldada amb 

un plec de reforç. 

 

 
 

 

 Bancs  

Els bancs escollits per instal·lar en aquest projecte son els banc tipus neobarcino.  
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El banc està compost per sis taulons de secció  110x35 mm de fusta tropical, els peus són de 

fundació dúctil. Els cargols són d’acer inoxidable. 

Els peus estan protegits protegida amb tractament per protegir el ferro per garantitzar una 

resistència òptima a la corrosió amb resultats superiors a 300 hores de boira salina. El acabat es de 

color gris forja. 

La fusta tropical està tractada amb un protector fungicida, insecticida i hidròfug, el acabat de la 

fusta es de color natural. 

Els ancoratges recomanats es mitjançant cargols de fixació al sòl del tipus M10. 

 

 

 
 

1.2 Arbrat 

L’objectiu de la col·locació de l’arbrat és donar un aire natural i fresc a la plaça, tant des del punt de vista 

estètic com físic.  

 

Com a tipus d’arbres escollim  el cirerer (Prunus cesarifera), figura 1, i el plataner (Platanus x hispànica), 

figura 2. El seu manteniment no és gaire exigent i són aptes en gruixos de terra relativament petits 

(entre 0,8 i 1 metre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

Figura 1.Cirerer  

 

 

Figura 2. Plataner 
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S’estima una duració total de 171 dies laborables per realitzar el Projecte present seguint les fases que 

es detallen a continuació. 

 

FASE 0:  Instal·lacions d’obra, replanteig i senyalització 

 

Temps estimat: 2 dies 

 

FASE 1:  Esbrossada del terreny 

Es retirarà la vegetació i terres presents a la zona per fer més fàcil el procés d’excavació de les terres. 

 

Temps estimat: 2 dies 

 

FASE 2:  Aportació de terres trasdós mur 5 metres 

Aquesta fase esta prevista realitzar-la sis després de la construcció del mur de contenció fins als 5 

metres d’alçada.  Aquestes terres s’hauran d’anar col·locant en capes d’uns 30 centímetres de gruix i 

compactar-les. 

 

Temps estimat: 2 dies 

 

FASE 2:  Aportació de terres trasdós mur 10 metres 

Sis dies després de la finalització de la construcció total del mur, es procedirà a fer l’aportació de terres 

fins a cota de l’hospital. Aquesta fase, igual q l’anterior, consistirà en col·locar la terra en capes de 30 

centímetres de gruix i compactar-les.  

 

Temps estimat: 2 dies 

 

FASE 3:  Repàs i piconatge 

Aquesta fase començarà el mateix dia que finalitza l’excavació del desmunt. 

 

Temps estimat: 1 dia 

 

FASE 4:  Aportació de TOT-U 

Un cop finalitzada la fase 3, es procedirà a l’aportació de terres per la rampa d’accés, que posteriorment 

serà asfaltada.  

 

Temps estimat: 2 dies 

 

FASE 5:  Pantalla de pilons 

La construcció de la pantalla de pilons començarà el mateix dia que finalitza la fase d’esbrossada del 

terreny. S’hauran de col·locar una 560 pilots de secció 50x50 cm
2
 i a una profunditat de 6 metres. 

 

Temps estimat: 56 dies 

 

FASE 6:  Llosa de fonamentació 

A mesura que es vagin col·locant els pilons, s’anirà realitzant la construcció de la llosa de fonamentació. 

La idea es acabar aquesta fase dos dies després de la col·locació de tots els pilons. 

 

Temps estimat: 20 dies 
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FASE 7:  Mur contenció planta -1 

La construcció del mur de contenció es realitzarà en dues parts.  La primera fins a una alçada de 5 

metres i la següent fins als 10 metres. Aquesta fase es començarà a executar un cop finalitzada la llosa 

de fonamentació. 

 

Temps estimat: 15 dies 

 

FASE 8: Pilars planta -1 

La construcció dels pilars començarà a la vegada que la fase 7. Inicialment, es construiran els pilars de la 

primera planta. 

 

Temps estimat: 12 dies 

 

FASE 9:  Bigues planta -1 

Aquesta fase està prevista finalitzar-la dos dies després de la col·locació de tots el pilars 

 

Temps estimat: 15 dies 

 

FASE 10: Forjats planta -1 

La construcció de la llosa de la planta -1 es construirà amb la intenció de començar-la cinc dies després 

de la construcció del mur de contenció de la planta -1. 

 

Temps estimat: 10 dies 

 

FASE 11: Mur contenció planta 0 

Un cop construït el forjat de la planta -1 es procedirà a la construcció del mur de contenció fins assolir 

els 10 metres d’alçada.  

 

Temps estimat: 15 dies 

 

FASE 12:Pilars planta 0 

La construcció dels pilars per a la planta 0 començarà a la vegada que la fase 11.  

 

Temps estimat: 12 dies 

 

FASE 13: Bigues planta 0 

Aquesta fase està prevista finalitzar-la dos dies després de la col·locació de tots el pilars de la planta 0. 

 

Temps estimat: 15 dies 

 

FASE 14: Forjats planta 0 

La construcció de la llosa de la planta 0 es construirà amb la intenció de començar-la cinc dies després 

de la construcció del mur de contenció de la planta 0. 

 

Temps estimat: 10 dies 
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FASE 15: Impermeabilització de la coberta 

Aquesta fase s’iniciarà un cop s’hagi finalitzat la construcció del forjat superior. Es col·locarà: l’aïllament, 

la tela asfàltica, el formigó de protecció, el morter de regulació i la pedra d’acabat. 

 

Temps estimat: 5 dies 

 

FASE 16: Tancament i divisòries 

Aquesta fase s’iniciarà un cop finalitzada la construcció del forjat. Consistirà en la construcció de les 

parets interiors de l’aparcament i de la col·locació de la gelosia d’acer galvanitzat pintat al forn amb 

lamel·les orientables horitzontals 

 

Temps estimat: 30 

 

FASE 17: Pavimentació 

Es té previst realitzar aquesta fase un cop construït el forjat de la planta 0 i finalitzar-la deu dies després 

de la finalització de la fase de tancament i divisòries. 

 

Temps estimat: 15 dies 

 

FASE 18: Acabats 

Aquesta fase està prevista acabar-la tres dies després de la finalització de la pavimentació de les plantes. 

Aquesta fase es refereix tant als lavabos i accessos com a la col·locació de les portes etc. 

 

Temps estimat: 20 dies 

 

FASE 19: Instal·lacions 

La fase d’instal·lacions s’ha previst començar-la un cop finalitzada la fase de tancament i divisòries. 

 

Temps estimat: 20 dies 

 

FASE 20:Urbanització 

Un cop impermeabilitzada la coberta es procedirà a la urbanització de la planta superior. 

 

Temps estimat: 30 dies 

 

Des del primer dia de l’obra fins l’última s’ha de tenir un control de la gestió de residus, un control de 

qualitat i de seguretat i salut. 

 



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 APARCAMENT DE MARTORELL 171 días mié 08/01/14 mié 03/09/14

2 IMPLANTACIÓ OBRA 2 días mié 08/01/14 jue 09/01/14

3 MOVIMENT DE TERRES 112 días vie 10/01/14 lun 16/06/14

4 ESBROSSADA DE TERRENY 2 días vie 10/01/14 lun 13/01/14 2

5 EXCAVACIÓ DE DESMUNT 2 días lun 13/01/14 mar 14/01/14 4FC-1 día

6 APORTACIÓ DE TERRES TRASDÓS MUR 5m 2 días vie 02/05/14 lun 05/05/14 14FC+6 días

7 APORTACIÓ DE TERRES TRASDÓS MUR 10m 2 días vie 13/06/14 lun 16/06/14 18FC+6 días

8 REPÀS I PICONATGE 1 día mar 14/01/14 mar 14/01/14 5CC+1 día

9 APORTACIÓ DE TOT-U 2 días mié 15/01/14 jue 16/01/14 8

10 FONAMENTS 58 días lun 13/01/14 mié 02/04/14

11 PILONS 56 días lun 13/01/14 lun 31/03/14 4FC-1 día

12 LLOSA FONAMENTACIÓ 20 días jue 06/03/14 mié 02/04/14 11FF+2 días

13 ESTRUCTURA 61 días mié 02/04/14 mié 25/06/14

14 MUR CONTENCIÓ P-1 15 días jue 03/04/14 mié 23/04/14 12

15 PILARS P-1 12 días jue 03/04/14 vie 18/04/14 12

16 BIGUES P-1 15 días mié 02/04/14 mar 22/04/14 15FF+2 días

17 FORJAT P-1 10 días jue 01/05/14 mié 14/05/14 16FF+2 días;14FC+5 d

18 MUR CONTENCIÓ P-0 15 días jue 15/05/14 mié 04/06/14 17

19 PILARS P-0 12 días jue 15/05/14 vie 30/05/14 17

20 BIGUES P-0 15 días mié 14/05/14 mar 03/06/14 19FF+2 días

21 FORJAT P-0 10 días jue 12/06/14 mié 25/06/14 20FF+2 días;18FC+5 d

22 COBERTA 5 días jue 26/06/14 mié 02/07/14

23 IMPERMEABILITZACIÓ 5 días jue 26/06/14 mié 02/07/14 21

24 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 30 días jue 26/06/14 mié 06/08/14 21

25 PAVIMENTACIÓ 15 días jue 31/07/14 mié 20/08/14 21;24FF+10 días

26 ACABATS 20 días mar 29/07/14 lun 25/08/14 25FF+3 días

27 INSTAL·LACIONS 20 días jue 07/08/14 mié 03/09/14 24

28 URBANITZACIÓ 30 días jue 03/07/14 mié 13/08/14 23

29 GESTIÓ RESIDUS 142 días mar 18/02/14 mié 03/09/14 4CC;27FF;28FF

30 CONTROL QUALITAT 142 días mar 18/02/14 mié 03/09/14 4CC;27FF;28FF

31 SEGURITAT I SALUT 142 días mar 18/02/14 mié 03/09/14 4CC;27FF;28FF
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ANNEX 14. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 



Aparcament Públic
Aparcament de dues plantes per a l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 13/10/13

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €21,02h Oficial 1aA0121000

 €20,83h Oficial 1a paletaA0122000

 €21,99h Oficial 1a encofradorA0123000

 €20,83h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €22,36h Oficial 1a soldadorA0125000

 €20,83h Oficial 1a col·locadorA0127000

 €20,83h Oficial 1a polidorA0128000

 €23,41h Oficial 1a fusterA012A000

 €20,83h Oficial 1a pintorA012D000

 €21,37h Oficial 1a vidrierA012E000

 €21,17h Oficial 1a manyàA012F000

 €22,72h Oficial 1a calefactorA012G000

 €22,72h Oficial 1a electricistaA012H000

 €22,72h Oficial 1a lampistaA012J000

 €22,72h Oficial 1a muntadorA012M000

 €36,06h Oficial 1a muntadorA012M001

 €21,99h Oficial 1a d'obra publicaA012N000

 €19,50h Ajudant d'encofradorA0133000

 €18,50h Ajudant ferrallistaA0134000

 €19,60h Ajudant soldadorA0135000

 €18,50h Ajudant col·locadorA0137000

 €20,60h Ajudant fusterA013A000

 €18,50h Ajudant pintorA013D000

 €19,50h Ajudant calefactorA013G000

 €19,50h Ajudant electricistaA013H000

 €19,50h Ajudant lampistaA013J000

 €19,53h Ajudant muntadorA013M000

 €22,75h Ajudant jardinerA013P000

 €19,43h AjudantA013U001



Aparcament Públic
Aparcament de dues plantes per a l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 13/10/13

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €17,42h ManobreA0140000

 €18,03h Manobre especialistaA0150000

 €23,77h Oficial 1a per a seguretat i salutA01H2000

 €21,10h Ajudant per a seguretat i salutA01H3000

 €19,87h Manobre per a seguretat i salutA01H4000

 €36,06h Tècnic programadorA0200001



Aparcament Públic
Aparcament de dues plantes per a l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 13/10/13

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €86,18h Pala carregadora sobre cadenes de 11 a 17 tC13113B0

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

 €56,95h Motoanivelladora petitaC1331100

 €59,91h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €42,60h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €40,39h Grua autopropulsada de 12 tC150G800

 €141,86h Camió amb bomba de formigonarC1701100

 €25,72h Camió cisterna per a reg asfàlticC1702D00

 €1,60h Formigonera de 165 lC1705600

 €2,24H FORMIGONERA DE 250 LC1705700

 €48,86h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B00

 €54,77h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C170D0A0

 €4,56h Remolinador mecanicC2003000

 €2,29h PolidoraC2007000

 €1,91h AbrillantadoraC2009000

 €3,10h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200P000

 €3,76h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectatsC200X000

 €32,94m Perforació i col·locació de materials, amb equip de personal i
maquinària per a pilons barrinats formigonats pel tub central
de la barrina, de diàmetre 65 cm, utilitzant llots tixotròpics, de
diàmetre 65 cm. Inclou la utilització de punta de piques de
''widia''.
 

C3E58600



Aparcament Públic
Aparcament de dues plantes per a l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 13/10/13

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €74,64u Sirena electrònica color vermell, Inclou base de muntatge en
superficie, grau de protecció ambiental Totalment muntada i
programada.

Marca:UTC o similar/equivalent.

ANSE4

 €1,00m3 AiguaB0111000

 €19,18t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €0,01KG SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCARIA, PER A
FORMIGONS

B0311010

 €18,43t Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020

 €17,96t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mmB0312400

 €0,01KG GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCARIA, PER A
FORMIGONS

B0331010

 €20,64m3 Tot-u naturalB0371000

 €8,63m3 Terra adequadaB03D5000

 €95,70t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €0,07KG CIMENT PòRTLAND AMB ESCòRIA II-S/35, EN SACSB0514301

 €0,08kg Calç aèria CL 90B0532310

 €0,64kg Quitrà tipus AQ-38B055SSC0

 €0,72kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons
norma UNE-EN 13888, de color a escollir.

B05A2203

 €0,10kg Ciment ràpid CNR4 en sacsB05B1001

 €60,72m3 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

B064100C

 €93,58m3 Formigó HA-30/L/10/IIa+Qa de consistència líquida,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 375 kg/m3 de
ciment, additiu superplastificant, apte per a classe
d'exposició IIa+Qa

B065CA1E

 €78,10m3 Formigó HA-30/P/10/IIb de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIb

B065CD0C

 €70,11m3 Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa

B065E60B

 €81,74m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa+E

B065E76B

 €81,74m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E

B065E76C
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Aparcament de dues plantes per a l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 13/10/13

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €110,29m3 Morter m-40B0718U01

 €1,36kg Adhesiu de dispersió tipus D2 TE segons norma UNE-EN
12004

B0962024

 €0,98kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mmB0A14200

 €1,10kg Claus d'acerB0A31000

 €0,14u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visB0A61600

 €0,49kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2

B0B27000

 €0,51kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

B0B2A000

 €0,44m Taulo de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €191,67m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €3,60m2 Post de fusta de pi per a 3 usosB0D41010

 €0,08cu Puntal metal.lic i telescopic per a 3 m d'alãaria i 150 usosB0D625A0

 €0,18cu Puntal metal.lic i telescopic per a 5 m d'alãaria i 150 usosB0D629A0

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

B0D71120

 €2,52m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 20 usosB0D81250

 €1,12m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usosB0D81680

 €5,50m Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5 i 10 m
i 200 usos

B0DB1720

 €2,27l DesencofrantB0DZA000

 €0,22u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x50 cm

B0DZP200

 €0,45u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x250 cm

B0DZP600

 €0,12u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a
seguretat i salut

B0DZSM0K

 €0,20u Element de suport de barana per a fixar a puntal metàl·lic,
per a 20 usos, per a seguretat i salut

B0DZV055

 €0,24u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1D2A1

 €8,22m2 Rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de valència, de
forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII
(UNE-EN 14411)

B0FH2173

 €5,97u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

B1411111
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 €21,77u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes
màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat
segons UNE-EN 812

B141211D

 €26,71u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g,
amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica,
acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN
812 i UNE-EN 1731

B1414119

 €14,38u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió de polietilè,
homologat segons UNE-EN 50365

B141511E

 €5,99u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168

B1421110

 €5,07u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

B1423230

 €0,23u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

B1431101

 €0,71u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

B1441201

 €1,40u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells,
ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de
cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell

B1451110

 €2,39u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

B1455710

 €6,68u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

B145F004

 €21,20u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

B145K153

 €16,04u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada
en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

B1461164

 €20,60u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

B1462241

 €6,34u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

B1464420
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 €48,59u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de
polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat
dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb
virolla roscada, homologat segons CE

B1471101

 €14,05u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableB1474600

 €197,84u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN
353-1

B147D304

 €31,42u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de
pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella,
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector,
element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i
UNE EN 364

B147K602

 €19,60u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795

B147L005

 €64,37u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

B1481343

 €8,58u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriorsB1482111

 €12,75u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

B1483344

 €2,23u Samarreta de treball, de cotóB1484110

 €4,43u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

B1487350

 €15,02u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

B1488580

 €46,29u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

B1489580

 €15,30u 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

B1489790

 €23,09u Parell de maniguets per a senyalista elaborat amb tires
reflectants, homologats segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

B148A700

 €21,74u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al
pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

B148D900
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 €31,36u Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants,
homologades segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

B148E700

 €22,94u Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

B148F700

 €86,50u Vestit ignífugB148H200

 €1,55u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària,
amb mordassa per al sostre, per a 15 usos

B1526EK6

 €1,28u Barana de protecció prefabricada, d'alçària 1 m amb cargols
d'ataconat, per a 50 usos, per a seguretat i salut

B1530005

 €3,30cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salutB1Z09000

 €0,89u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per
a seguretat i salut

B1Z09F90

 €1,15kg Clau acer, per a seguretat i salutB1Z0A100

 €0,60kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2, per a seguretat i salut

B1Z0B700

 €0,42m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salutB1Z0D230

 €211,79m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salutB1Z0D300

 €0,13m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos, per a seguretat i salut

B1Z11215

 €0,30u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a
seguretat i salut

B1ZM1000

 €1,10kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

B44Z50AA

 €179,08m Barana d'escala interior amb tub d'acer inoxidable qualitat
aisi 316

B5112AU1

 €36,01m Passamà d'acer inoxidable, inclosos els cargolsB511A001

 €6,56m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FV
amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2

B7119080

 €14,48dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

B7J50010

 €13,83dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà de polimerització ràpida monocomponent

B7J5009A

 €1,02kg Emulsió bituminosa, tipus EDB7Z24000

 €5,52M2 APLICACIÓ DE DUES CAPES DE ''AQUATEK SUPER'' EN
LA IMPERMEABILITZACIÓ DE LA LLOSES DE
FONAMENTS. 

B7ZB02SC
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 €100,27t Morter de ciment ús corrent (GP), de designació CSIV W0,
segons norma UNE-EN 998-1, de granulometria <= 1 mm, en
sacs

B81111A0

 €0,89m Cantonera per a arrebossats i enguixats de material d'alumini
per a arestes de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament

B81ZB9K0

 €0,17kg Pintura a la colaB89Z1000

 €1,90kg Pintura plàstica per a interiorsB89ZPD00

 €7,50kg Pintura acrílica per a paviments de formigó, en fase aquosaB89ZRJ20

 €13,19kg Pintura amb poliuretà aromàtic 100%sòlids, de poliol basat
en reïnes alcídiques com a vehicle fixe del component bàsic,
isocianat basat en 4,4,4 trisocianat trifenilmetà com a vehicle
del component enduridor i amb 5% de disolvent de corbonat
de propilè, amb una dotació mínima de 360 gr/m2. Inclòs
arids de corindó, 280 micres (21 gr/m2), 

B89ZU200

 €3,89u pp amortització de plantilla per a senyals.B89ZU2PL

 €639,50u Impermeabilització de la superfície del fossat amb morter
Katorce Super en forma de lechada. Es realitzaran mitges
canyes horitzontals i verticals amb morter de CP dosificació
1:3, sobre una lechada de morter Katorce Super, penetrant i
impermeable i actuant a més de pont d'unió.

B8ZARUX5

 €11,90m Peces de morter de ciment, per a escocells, de 100x25x7
cm, amb una cara arrodonida

B9912B20

 €13,50m2 Terratzo llis de gra mitjà, de 60x30 cm, preu superior, per a
ús interior industrial. Inclou la part propocrcional de juntes de
dilatació i retracció tipus Schlüter, la banda perimetral i
tapetes.

B9C123ZZ

 €0,77kg Beurada de colorB9CZ2000

 €394,08t Pols de quars de color grisB9GZ1210

 €53,72t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B35/50 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de rodadura i granulat
granític

B9H11231

 €51,86t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base
B35/50 G (G-20), amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat granític

B9H11J31

 €33,25m Esglaó de pedra mitja, d'una peça model americà, amb un
cantell polit i abrillantat, i amb 2 tires davanteres de
carborúndum, de 2 cm d'ample

B9V2AA50

 €338,88u FF-04B. Porta interior de 80x210 cm formada per: Premarc
de 58 mm de gruix i amplada variable, de fusta de pi amb
tractament antifongs. i 1 full batent de 40 mm de gruix,
laminat amb pannell HPL de 6 mm ambdues cares, interior
de poliestiè expandit i bastidor HPL.

BAQDFF04
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 €881,60u RF-02 i RF-02B. Porta tallafocs EI-60, de 100x210 cm,
homologada d'acer prelacat, d'un full batent, marc tipus Z,
d'acer galvanitzat. Pintada a l'esmalt amb RAL segons criteri
DF. Maneta d'acer inoxidable tipus ''Vector'' de Tesa.
Embocadura de tot l'ample de la paret amb xapa d'acer
plegada de 5 mm de gruix i pintada a l'esmalt. Pany amb
clau. Totalment col·locada.

BASA0002

 €120,16m2 Gelosia d'acer galvanitzat pintat al forn amb lamel·les
orientables, horitzontal, de 400 a 500 mm d'amplària, amb
comandament manual

BAVM1250

 €240,00u Emmarcat per a porta d'1 full batent, d'acer tipus ''Myte'' de
15 cm d'amplària perfil TRI 10, pintat a l'esmalt

BAZ2U01N

 €35,54u Ferramenta porta d'1 full batent: 3 fontisses d'acer
inoxidable; Pany ''Tecnocolor'' amb pestell partit; Retenidor i
Maneta tipus ''Vector'' de Tesa.  

BAZGF02N

 €35,42U PLACA DE 65x15cm. PER SENYALITZACIO INTERIOR, DE
PLANXA D'ALUMINI, AMB LES ARESTES DOBLEGADES
PERQUE TINGUI UN LLOM DE 10mm., PINTADA AMB
MATERIAL FOTOLUMINISCENT, AMB GRAFISMES I
CARACTERS ALFANUMERICS, AMB SUPORT PER A
FIXAR MECANICAMENT.

BB92AM01

 €18,60u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer
llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i salut

BBBA1500

 €6,10u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a
seguretat i salut

BBBAA005

 €8,04u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància, per a seguretat i
salut

BBBAC005

 €13,31u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major
41 cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut

BBBAD004

 €9,07u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut

BBBAD015

 €9,77u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat
i salut

BBBAF004

 €210,00u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de leds amb una
cara i dos focus, òptica normal i lent de color normal de
vehicles , instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

Segons plec de condicions de BSM

Totalmetn muntat i en funcionament

BBBJ0090
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 €5,74u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, per
a 2 usos, per a seguretat i salut

BBC12102

 €0,16m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salutBBC19000

 €21,00u Placa de 60 cm de diàmetre BBM1200N

 €15,03u Placa circular, de diàmetre 50 cm amb pintura no reflectoraBBM12501

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

BBM13601

 €23,22U PLACA COMPLEMENTARIA, DE 30X15 CM AMB PINTURA
NO REFLECTORA

BBM1EB11

 €8,65m SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2
MM, PER A SENYALITZACIO VERTICAL

BBMZ1B20

 €5,01u Numero de planta de 2 m. d'alçariaBC11X101

 €23,43m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mmBC1K1300

 €95,50u Mirall de lluna incolora de 6 mm de gruix, de 100x100 cm,
col·locat adherit sobre tauler de fusta hidròfuga, encastat i
segellat perimetral.

BC1K1500

 €9,05m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un
geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares,
amb nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i una resistència
a la compressió aproximada de 250 kN/m2

BD5L2HG0

 €11.185,00u Xemeneia de ventilació de secció circular, de 180 cm de
diàmetre interior i 3 mts d'alçada, de xapa d'acer corten, de
(en zones perforades i en zones sense perforar) de 8 mm de
gruix (10 mm de gruix en sostre), amb una perforació del
35% diàmetre 15 cm, segons plànols. S'inclou el muret
perimetral de formigó armat, l'anella d'ancoratge, les pletines
de recolzament i de rigidització, ancoratges amb tacs
químics amb cargols d'acer inoxidable C-100 M16,
impermeabilització i tots els elements necessaris.

BE42Q01N

 €4.050,15u Condicionador partit d'expansió directa horitzontal per a
conducte amb condensació per aire, unitat exterior amb
ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug de
3 velocitats, comandament a distància i termòstat, de 9,0 kW
de potència frigorífica, de 2,56 kW de potència elèctrica total
absorbida , amb alimentació monofàsica de 230 V, amb una
pressió disponible de 50 Pa, amb 1 compressor scroll i
vàlvula d'expansió electrònica i fluid frigorífic R407C.
Marca HIREF model HTS090

BEG411C6

 €798,15u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació
per aire de tipus mural, unitat exterior amb ventiladors axials,
1 unitat interior amb ventilador tangencial, comandament a
distància i termòstat, de 2,64 kW de potència tèrmica
aproximada tant en fred i 3,1 kW en calor, de 960 W de
potència elèctrica total absorbida i un EER=3,38, amb
alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor
hermètic rotatiu per a tecnologia inverter, ventialdors de tres
velocitats, deflectors amb capacitat d'ajust i fluid frigorífic
R410.
Marca AERMEC model EWI /CWI 091 H

BEGAAI91
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 €255,00U Regulador de velocitat per a motors monofàsicsBEJXS001

 €43,43u Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb fusible
bimetàl.lic i dos finals de carrera

BEKP1500

 €145,81u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 300 mm d'amplària i 250 mm d'alçària

BEKP4310

 €166,76u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 500 mm d'amplària i 300 mm d'alçària

BEKP8410

 €172,40u comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat amb diametre de 250mm.

BEKPXC25

 €185,35u comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat amb diametre de 400mm.

BEKPXC40

 €215,55UT Subministrament i col·locació de caixa de ventilació
centrifuga de baixa pressió d'acoplament directe. construït
per caixa d'acer galvanitzat de gran gruix aïllat amb escuma
de melanina no inflamable (m0), amb brides en aspiració i
descarrega amb junta d'estanqueitat. amb motors monofàsic
regulable. per a un cabal màxim de 390 m3/h.amb reostat de
control de cabal. IP 54.
incloent embocament a conductes. totalment muntat i
instal·lat, incloent regulació de cabal en obra. 
MARCA S&P MODEL CAB 160

BEMJPA16

 €342,60UT Caixa de ventilació centrifuga de baixa pressió d'acoplament
directe. construït per caixa d'acer galvanitzat de gran gruix
aïllat amb escuma de melanina no inflamable (m1), amb
brides en aspiració i descarrega amb junta d'estanqueitat.
amb motors monofàsic regulable. per a un cabal màxim de
900 m3/h.a
incloent embocament a conductes. 
MARCA S&P MODEL CAB PLUS 250

BEMJPA27

 €17,13u Suport estàndard amb antivibració per a ventilador centrifug
per a penjar en sostre, tipus 2

BEWMB100

 €3,27m Placa de zona videovigilada segons instrucció 1/2009 de 10
de febrer col·locada en zones d’accés abans de la zona
videovigilada.

BG31G2XX

 €2,15m Placa homologada amb baix relleu H o D (home/dona) per a
serveis higiènics adaptats segons fitxa 1.2.8 del Codi
d’Accessibilitat de Catalunya

BG31G2XY

 €2.500,00U
Botonera de control

BG61GE43

 €281,00U Controlador LIGHTGATE Plus, per a balastes DALI
Marca TRILUX, model LMS BAG LGP controller
LGC-ES01/L/D

BG61GE45

 €248,00U Sensor de llum diurna 
Marca TRILUX, model LMS BAG LGP Sensor LGS-RPL/S

BG61GE46

 €150,00U Interface de controlBG61GE47

 €300,00U Alimentació busBG61GE50
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 €450,00U Enginyeria de programació de tots els mòduls. Comprobació
i xequeig de funcions. Documentació i desenvolupament de
projectes.

BG6ZGE41

 €3.965,00u SAI trifàsic de 9 kVA de potència, tipus 'on-line', format per
un ondulador estatic electrònic de 9 kVA de potència, un
rectificador-carregador, un inversor estatic (pwm), by-pass
estatic, by-pass de manteniment, sistema de control a
microprocessador, una bateria d'acumuladors de plom
estanca/hermetica per a una autonomia de 10 minuts a plena
càrrega

Marca Riello model PWP9 o similar homologat per BSM

BGC53A00

 €167,40U Llumenera fluorescent per a instal·lació suspesa o superficie
amb cables d'acer regulables, amb cos d'alumini extruït, de
940mm de longitud, amb 1 tub fluorescent T5 de 39W,
difusor òpal i equip electrònic d'encesa inmediata. Incloent
equips de connexió i encesa, suports i accessoris. Color a
definir per D.F. 
Marca/Model STI/QUADRA 940mm  T5-39W rf.QUD139H

BH11STQ3

 €130,13u Llumenera encastable per a 2 lampades fluorescents PL-L
36W amb possibilitat d'incorporar 3 òptiques OLC. Incloent
sistemes de connexió i accessoris de muntatge. 
Marca PHILLIPS model TBS330 rf 630748 00

BH21PSI1

 €167,09u Llumenera de superficie per a 2 lampades fluorescents PL-L
36W amb possibilitat d'incorporar optiques a definir per DF.
Incloent sistemes de connexió i accessoris de muntatge.
Totalment muntada formant linies contínues, connectada i
deixada en funcionament.
Marca PHILLIPS model TCS398 rf 630083 00

BH21PST1

 €105,49u Llumenera per encastar tipus downlight de policarbonat
equipada amb làmpada fluorescent de 2x32W, amb cercle
enbellidor blanc, cercle de soport blanc i difussor opal. Inclou
trafo i balastre electrònic no regulable. 
Marca INDELUZ model RODAS 37476.00, blanc

BH2DIZR1

 €40,12u Llumenera IP-40 classe I per paraments verticals amb difusor
opal, equipada amb dos làmpades TCL 18W amb mòdul
d'emergència. Incloses làmpades, equips de connexió.
Marca ASTRO model OMC-132/5

BH32AS14

 €73,21u Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb
difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb làmpada fluorescent
de 8 W de potència i làmpada de senyalització incandescent,
flux aproximat de 450 lumens i 1 hora d'autonomia, per a
cobrir una superfície aproximada de 90 m2, amb un grau de
protecció IP 42. Color a definir per DF.

Marca DAISALUX, model HYDRA N10S amb caixa ref. KET
HYDRA ó KEP HYDRA

BH61E864
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 €84,09u Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb
difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb làmpada fluorescent
de 11 W de potència i làmpada de senyalització led, flux
aproximat de 583lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir
una superfície aproximada de 116 m2, amb un grau de
protecció IP 44, col.locat superficialment. Inclou lampada,
equips i accesoris. Color a definir per DF.
Marca DAISALUX, model NOVA rf. NOVA N11

BH61EN61

 €59,00u ADAPTADOR D'EMERGÈNCIA PER A LLUMENERES
FLOURESCENTS DE FINS A 36W AMB CARREGADOR,
CONMUTACIÓ, BATERIA CD Ni-Cd,I ACCESORIS
NECESARIS PER AL SEU MUNTATGE, MODEL
DAD12.1536, MARCA ASTRO.

BH6ZAS10

 €25,85u Llumenera tipus regleta industrial equipada amb fluorescent
de 36W i reactància electrònica amb protecció de cebadors i
arrancador amb carcassa. Inclosos accessoris de muntatge i
balastres electrònics. 
Marca TRILUX model RIDO55 1x36w

BHA1TXR1

 €30,03u Llumenera tipus regleta industrial equipada amb 2
fluorescents de 36W i reactància electrònica amb protecció
de cebadors i arrancador amb carcassa. Inclosos accessoris
de muntatge i balastres electrònics. Totalment muntada,
conexionada i deixada en funcionament.
Marca TRILUX model RIDO55 2x36w

BHA1TXR2

 €46,32u Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs
fluorescents de 36 W, amb carcassa de poliester reforçat
amb fibra de vidre i difusor de policarbonat, per a instal·lar
suspesa o fixada a sostre, IP65, muntada amb reactància
electrònica. 
Incloent equips de connexió i accessoris de muntatge. 
Marca ZALUX, model PEP, rf PEP236

BHA1ZAP2

 €26,80u Llumenera tipus aplic oval amb protecció ip44 classe I
equipat amb làmpada TC de 7W. 
Marca BJC model APLIQUE OVAL CON PROTECCION.

BHB2BJA1

 €83,45u Llumenera decorativa amb difusor pla de plàstic, amb
làmpada llum mixta de 160 W, de preu econòmic, forma
troncopiramidal

BHND8DN0

 €2,89u Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de
llargària, de 36 W de potència, amb una temperatura de color
de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85

BHU81134

 €7,95u Làmpada fluorescent de 16 mm de diàmetre i 1850mm de
llargària, de39W de potència, amb una temperatura de color
de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85

BHU81239

 €4,67u Làmpada fluorescent amb casquet G24q-3, de 32 W de
potència màxima, 230 V de tensió d'alimentació, amb una
temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de
rendiment de color Ra=82

BHU82633

 €0,48u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs
fluorescents, muntats encastats, incloent accessoris de
suportació.

BHW11000
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 €0,48u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i
senyalització

BHW61000

 €1,23u Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb
tubs fluorescents

BHWA1000

 €2,92u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs
fluorescents

BHWB1000

 €1,67u Part proprcional d'elements per a llums decoratives d'aplicBHWB1001

 €19,47U Lavabo de porcellana vitrificada de 520 x 410, de color blanc,
col·locat sobre peu. Inclosos suports i accessoris.
Marca ROCA sèrie VICTORIA, referència 325394.

BJ13R035

 €28,87u Inodor de porcellana de tanc baix, de color blanc, amb
sortida horitzontal. Inclòs joc de fixacions, accessoris.
Marca ROCA sèrie VICTORIA, referència 342300.

BJ14R032

 €22,87u Seient i tapa lacats, bisagras d'acer inoxidable, per a inodor.
Marca ROCA sèrie VICTORIA, referència 801300.

BJ14R200

 €47,54u Tanc amb tapa i mecanisme polsador enrasat interruptible.
Marca ROCA, sèrie VICTORIA, referència 341395.

BJ14R201

 €121,97U Urinari de porcellana vitrificada amb evacuació sifònica i
alimentació integrada, de color blanc, col·locat amb fixacions
murals i connectat a un ramal, inclou maniguet d'alimentació,
tap de neteja i joc de fixacions.
Marca ROCA model MURAL referència 353330001.

BJ16R001

 €17,16u Pedestal blanc, referència 331300, de la marca ROCA sèrie
VICTORIA

BJ1ZR032

 €7,75kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques
turques

BJ1ZS000

 €11,50u Aixeta tipus senzill mural, per a muntar superficialment, de
llautó cromat, preu alt, amb sortida roscada de 3/4´´ i entrada
roscada de 1/2´´

BJ2Z1121

 €12,25u Caixa de plàstic de 250x250 mm per a encastar en mursBJ2ZAX01

 €45,30u Tapa acer inoxidable 250x250 amb marc i clauBJ2ZAX02

 €2,46u Sifó de botella per a urinari mural, de PVC de diàmetre 32
mm, per a connectar al ramal de PVC

BJ36B7NG

 €30,48u Dispensador de paper higiènic, muntat sobre paret, model
PRO-783 CS de Mediclinic. 

BJ3U001G

 €41,66U Dosificador de sabó d'acer inoxidable AISI 304 vertical.
Medicolor acabat satinat. Amb capacitat de 0,6 L
Marca MEDICLINICS referència DJ0051CS

BJ42M003

 €39,73u Dispensador de tovallons de paper, muntat sobre paret i amb
clau. Model DJ0106CS de Mediclinics. 

BJ43000G

 €34,42U Dispensador de paper higiènic, d'acer inoxidable, acabat
satinat, amb capacitat per a tres rotllos, de dimensions 380 x
116 x 130 mm.
Marca MEDICLINICS, referència PR0781CS (73007CS).

BJ43M002
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 €72,50u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, moel
BAIO90CS de Mediclinics o equivalent, amb kit
anticonductivitat elèctrica. 

BJ46U003

 €108,00u Barra de suport abatible per a bany adaptat, model
BG0800CS de Mediclinics o equivalent amb kit
anticonductivitat elèctrica. 

BJ46U020

 €440,00u Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de
150 l de capacitat, amb un serpentí tubular, amb cubeta
d'acer inoxidable i aïllament de poliuretà
Marca FAGOR, model M-150 N3

BJAA1310

 €16.320,00u Materials per a ascensor elèctric d'adherència per a
minusvalids sense cambra maquines, per a 8 persones (600
kg), 1,00 m/s, sistema d'accionament de 2 velocitats, 4
parades, maniobra universal simple, portes d'acces
corredisses automatiques de 80 cm d'amplària i 200 cm
d'alçària d'acer inoxidable, cabina amb portes corredisses
automatiques d'acer inoxidable i qualitat alta

BL79I00Z

 €43,88U Subministrament i col·locació de detector de monóxid de
carbonI, compost per; cap detector, sòcal de connexió i
suplement de fixació per entrada directa de tub. Sensor tipus
semiconductor. 
Totalment instal·lat i programat.

Model KM170. Marca:UTC

BM11N003

 €11,46u Subministrament i col·locació de detector termovelocimetric
amb sortida a indicador remot, UNE 23-007 secció 5.
Disposa de'una sortida per connectar un indicador remot.
Especificacions:

Tensió de treball: de 16 a 28 *VCC
Consum de corrent:
Inactiu a 24 *VCC: < 100 µA
Alarma a 24 *VCC: < 100 dt.
Dimensions (a x Ø): 60 mm x 108 mm

Totalment muntat i programat.
Marca UTC model KV210P

BM11NA72

 €536,19U Subministrament i col·locació de central de detecció de
Monóxid de carboni de 3 zones ampliable a 5 zones.
Capacitat de 15 detectors per zona cablejats a tres fils de
1,5mm. 
Incloent 1 mòdul d'ampliació per a una zona per a poder
traballar amb cinc zones. 

Totalment instal·lada i programada.
Model KM260/ 3R3-09 Marca: UTC

BM12IN95

 €275,98u Subministrament i col·locació de central de detecció
d'incendis convencional de 16 zones x 20 detectors / zona,
microprocesades muntada en xassís metàl·lic i carcassa de
plàstic amb capacitat per allotjar 2 bateries. Inclós dues
bateries de 12 V. i 7,2 A.h i programa de configuració
corresponent.
Totalment instal·lada, programada i en funcionament.
Marca UTC mod. NK708

BM12NA11
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 €399,02u Subministrament i col·locació de Font d'alimentació externa 
FONT D'ALIMENTACIÓ COMMUTADA 27 V 7,5 A 216 W

CAIXA FONT 9039 + FONT 27V 5,6A 9030
CAIXA SUPORT PER A FONT DUES BAT 7A.Caixa per
allotjar les fonts d'alimentació,amb espai per a bateries de 7
Ah (00001180) (no incloses).Disposa de pilot de supervisio
per Fo.230 *Vca.
FONT D'ALIMENTACIÓ COMMUTADA 27 V 5,6 A 162 W
Inclòs carregador.
Inclòs carregador.
Totalment instal·lada, programada i en funcionament.

ref WOOO9031 marca LPG

BM12NA12

 €1.944,41u Lloc de control de ruixadors de 3´´ de diàmetre, unió ranura i
ranura, per a col·locar en posició vertical, format per vàlvula
de retenció i alarma de ferro colat, trim d'acer galvanitzat i
cambra de retard de fosa.
Alarma hidràulica, amb motor d'aigua i gong d'aliatge
d'alumini.
Accessoris i peces especials per a connexió de lloc de
control de ruixadors a xarxa de distribució d'aigua.

BM24VK55

 €356,56u Lloc de control de ruixadors de 4´´ de diàmetre, unió ranura i
ranura, per a col·locar en posició vertical, format per vàlvula
de retenció i alarma de ferro colat, trim d'acer galvanitzat i
cambra de retard de fosa.
Alarma hidràulica, amb motor d'aigua i gong d'aliatge
d'alumini.
Accessoris i peces especials per a connexió de lloc de
control de ruixadors a xarxa de distribució d'aigua.

BM24VK56

 €94,40u Vàlvula de probes i neteja per a sistemes de automàtics
d'extinció d'incendis de . Format per els següents elements:
* Punt de prova/enteja de 1´´ amb orifici de prova de 1/22
incloent vàlvula de seguretat de 12 bar, presa per a
pressòstat i bypas
* Manòmetre per aigua 0-16 bar 1/4´´
* Reducció galvànica per a connexióde 1/2´´ a 1/4´´
Incloent accessoris de connexionat i proves d'estanqueitat.
Marca VIKING o similar

BM25VKN1

 €34,83u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut

BM311611

 €426,48u Rètol il·luminat des de l'interior amb tubs fluorescents i
plaques PMMA de mides 760x480mm amb perfil extruit
d'alumini, bateria d'emergència incorporada.
Amb acabats amb logotips a definir per DF, segons
normativa vigent
Per a col.locació adossat a sostre, a paret, suspés o amb
banderola esquerra o dreta, segons necessitats de projecte i
DF
Marca FEROSA o similar model homologat aparcament BSM

BMDBUS0

 €3,21u Placa de senyalització interior per a indicació de sistemes de
protecció contraindendis, de 210 x 297 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada
mecànicament

BMDBU005
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 €2.766,06u Subministrament i instal.lació de rótul tipus banderola a dues
cares, carcassa en acer inoxidable a força d'angles i platina
soldats, frontal d'alumini, il·luminació interior mitjançant tubs
fluorescents.
*LLIURE / *COMPLET en *leds d'alta lluminositat, amb
*fotocélula d'ajust automàtic a la lluminositat ambiental,
visera d'alumini negre. Logo B:*SM
Banderola,pal,ancoratge i cel.lula fotoelèctrica. 
Dim.800 x 1.000 mm.

Totalment instal.lat i muntat.
Fabricant : FERO S.A

BMDBU008

 €6,48u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de
salvament i vies d'evacuació, de 420 x 297 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes UNE y DIN, per a fixar
mecànicament

BMDBU010

 €16,48u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de
salvament i vies d'evacuació, de 650x150 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes UNE y DIN, per a fixar
mecànicament

BMDBU050

 €32,48u Placa de senyalització interior per a indicació vertical de
trànsit Ø500 mm, amb pintura fotoluminiscent segons
normes UNE y DIN, per a fixar mecànicament

BMDBUS00

 €36,48u Placa de senyalització interior per a indicació vertical de
trànsit tipus MOPU Ø600 mm, amb pintura fotoluminiscent
segons normes UNE y DIN, per a fixar mecànicament

BMDBUS01

 €286,48u Rètol il·luminat des de l'interior amb tubs fluorescents i
plaques PMMA de mides 440x220mm amb perfil extruit
d'alumini, bateria d'emergència incorporada.
Amb acabats amb logotips a definir per DF, segons
normativa vigent
Per a col.locació adossat a sostre, a paret, suspés o amb
banderola esquerra o dreta, segons necessitats de projecte i
DF
Marca FEROSA o similar model homologat aparcament BSM

BMDBUS02

 €346,48u Rètol il·luminat des de l'interior amb tubs fluorescents i
plaques PMMA de mides 660x220mm amb perfil extruit
d'alumini, bateria d'emergència incorporada.
Amb acabats amb logotips a definir per DF, segons
normativa vigent
Per a col.locació adossat a sostre, a paret, suspés o amb
banderola esquerra o dreta, segons necessitats de projecte i
DF
Marca FEROSA o similar model homologat aparcament BSM

BMDBUS03

 €415,35u Subministrament i col.locació de rètol il·luminat des de
l'interior amb tubs fluorescents i plaques PMMA de mides
720x480mm amb perfil extruit d'alumini, bateria d'emergència
incorporada.
Amb acabats amb logotips per senyalar places de recàrrega
de vehicles elèctrics a definir per DF, segons normativa
vigent
Per a col.locació adossat a sostre, a paret, suspés o amb
banderola esquerra o dreta, segons necessitats de projecte i
DF
Marca FEROSA o similar model homologat aparcament BSM

BMDBUS15
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 €23,73u Passacables antivandàlic

Marca ARCON ref.10312

BMDW103C

 €73,80u Subministrament i instal·lació de pany elèctric per encastar
d'alumini, 3000N monitoritzat. 
Dimensions: 228x38x27mm.
Incloent font alimentació estabilitzada i passacables
antivandalic. 

Totalment muntat i connexionat.
Mod. mod FE322 GE Security  o equivalent.

BMDW200C

 €17.232,761 Subministrament i col.locació de lector de matricules que
permet el reconeixement de matricules per realitzar el control
de accés, per carril fins a 3,5m. Conexió a xarxa TCP / IP. 

Llicència software IP_PLATE
Concentrador equips lectura
Equip (càmera) de lectura INNOVA OSIRIS VIA
amb 3 camares entrada i sortida rotacional i sortida
aparcament planta soterrani 2
Connexionat i posada en marxa matricules

Totalment instal.lat i en funcionament

BMDW935A

 €2.328,45U Subministrament i instal.lació de Barrera elegance de les
seguents característiques:
· Braç fix
· Control per microprocessador
· Motor d'1/2 C.V. (a.c.)
· Temps de maniobra < 1 *seg.
Inclou detector de presencia mitjançant llaç inductiu i kit
d'articulació de barrera.
Totalment muntat, instal.lat i en funcionament.
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

BMEBSB01

 €8.841,38U Subministrament i instal.lació de emissor de tiquets BL
CETAI
Característiques:
· Lector motoritzat B/Lateral
· Impressió tiquet a Tinta
· Temps d'emissió 2,2 *seg.
· *Display gràfic en 2 idiomes
· Capacitat dipòsit 5,000 Tiquets
· Inclou detector de presència
· Opcio Ethernet cobre AIB
· Opció Pantalla TFT+Ethernet

Els equips estaran preparats de fàbrica per poder albergar
*interfonos IP de Commend. 

Totalment instal.at i en funcionament.
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

BMEBSB02
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 €24.681,03U Subministrament i instal.lació de caixer automàtic
ESTANDAR CVTAI 
Per a sistema Banda Lateral. Sistema aceptació fins 14
monedas devolución de cambio de hasta 4
sistema de Recarregaa massiva de monedas Pantalla TFT
para información en
- Conjunt LECTOR 8 BILLETS CC  Cash code MDG
- Opció credit EMV en caixers Elegance 21

Totalment instal.at i en funcionament.

Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

BMEBSB05

 €8.841,38U Subministrament i instal.lació de validador de tiquets ref.
CVTAI B LATERAL

Característiques:
· Lector motoritzat B/Lateral
· Impressió tiquet a tinta Negra
· *Display en 2 idiomes
· Dipòsit recollida de tiquets
· Opcio Ethernet cobre AIB
· Opció Pantalla TFT+Ethernet
· Els equips estaran preparats de fàbrica per poder albergar
interfonos IP  de Commend. 
Totalment instal.at i en funcionament.

Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

BMEBSB06

 €750,00U Subministrament i instal.lació de caixer automàtic
ESTANDAR CVTAI 
Per a sistema Banda Lateral. Sistema aceptació fins 14
monedas devolución de cambio de hasta 4
sistema de Recarregaa massiva de monedas Pantalla TFT
para información en
- Conjunt LECTOR 8 BILLETS CC  Cash code MDG
- Opció credit EMV en caixers Elegance 21

Totalment instal.at i en funcionament.

Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

BMEBSB07

 €33.536,00U Subministrament i instal.lació de caixer automàtic 
Totalment instal.at i en funcionament.

Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

BMEBSB08

 €857,00U Subministrament i instal.lació de mòdul permet engullir vales
comerç una vegada acceptats
· Inclou caixa recogida Vales acceptats

Totalment instal.lat i en funcionament.

Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

BMEBSB10
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 €7.835,35U Subministrament i instal.lació de equips per a centre de
control.

Unitat Central UCA. Lince 5.1 r11 amb funció també de caixa
manual.
Consola de comandament manual (Ibersegur segons
especificacions BSM) 
Opció mòdul comunicacions rs485 barreres 
Lector EMV caixa manual 

Totalment instal.lat i en funcionament.

Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

BMEBSB11

 €1.909,49U Subministrament i instal.lació de lector obreportes peatonal
centralitzat amb opció ethernet cobre aB

Totalment instal.lat i en funcionament.

Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

BMEBSB12

 €8.533,63U Subministrament i instal.lació de Control i gestió del sistema
Lince
Unitat Central UCA. Lince 5.1 r11 amb funció també de caixa
manual (inclou SAI)
Consola de comandament manual (Ibersegur segons
especificacions BSM)
Opció mòdul comunicacions rs485 barreres, inclou caixa
manual amb pagament emv

Totalment instal.lat i en funcionament.

Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

BMEBSB13

 €732,76U Subministrament, conexionat i posada en marxa de:

Adaptació i autòmata plc per funcionament dual de exclusa o
obertura doble

Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

BMEBSB20

 €0,28u Part proporcional d'elements especials per a detectorsBMY11000

 €0,47u Part proporcional d'elements especials per a centrals de
detecció

BMY12000

 €3,40u sdgsdgsdBMY12022

 €0,47u Part proporcional d'elements especials per a sirenesBMY13000

 €0,80u Part proporcional d'elements especials per a
detectors-extintors automàtics

BMY24000
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 €52,80u Subministrament i col·locació de sirena interio en
policarbonat color vermell consum 24 Vcc / 4-41mA  
Alimentació: 17 - 60 VDC  consum: 4 - 41mA @ 24 VDC
94 to 106dB(A)
Nombre de tons: 32
Dimensions (Ø x D):100 x 81 mm
Pes: 215g / Color: Vermell

Totalment muntada i conexionada
Marca UTC model AS363

BN13NAB1

 €398,00ut Trampella d'accés als registres de les canonades d'envac, de
105x90 cm, amb premarc d'angular d'acer encastat al
paviment, tapa amb angular perimetral i xapa d'acer a la cara
inferior per rebre el paviment. tot galvanitzat. segons plànols
detall.

BNN2000V

 €98,56m Subministrament i instal.lació de teclat numeric, permet
l'activació de dos reles, 
Totalment instal.lat i en funcionament.
mod. FC42 marca FARFISA

BP434612

 €31.525,12u Edicle de tancament d'escala amb ascensor i ventilació, amb
perfileria d'acer inox. tipus aisi 316, i vidre laminat, inclos
enllumenat

BPRN00AS

 €9.020,00u Formació sala de control composta: Paret de suport de maó
calat, HD, de 240x115x100 mm, per a revestir, fins a una
alçària de 100 cm; arrebossat reglejat ambdues cares i pintat
amb pintura plàstica; tancament sala amb finestrals fixos
d'alumini de la casa Technal o equivalent, color blanc i
envidrament amb vidre laminar 6+6mm amb butiral
transparent, des de sobre la paret fins al sostre, amb una
porta vidriera amb vidre securitzat amb tancaportes, pany i
clau d'acer inoxidable; Taulell de treball de 55 a 75 mm de
fondària, amb armaris i calaixeres i amb cubeta d'acer
inoxidable per a pas de documents . Tot muntat segons
disposició especificada en els plànols A.23 i criteri BSM. 

BQ5A000R

 €388,08U Secador de mans automàtic antivandalic amb carcassa de
xapa d'acer inoxidable AISI 304 . 
Marca MEDICLINICS, referència M06ACS Speedflow.

BQ8AM004

 €314,00u Eixugamans antivandàlic, per aire calent amb sensor
electrònic de presència, tipus ''Speedflow'' model MOGACS''
de Mediclinics o equivalent. 

BQ8AU00N

 €125,90mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall
i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

BQU1521A

 €101,19mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

BQU1A20A
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 €110,39mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta
i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

BQU1H23A

 €53,41u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a seguretat i salut

BQU22303

 €47,72u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos ,
per a seguretat i salut

BQU25500

 €105,40u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

BQU2AF02

 €52,40u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2
usos, per a seguretat i salut

BQU2D102

 €90,89u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salutBQU2E002

 €52,91u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

BQU2GF00

 €178,31u Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàs, per a
seguretat i salut

BQU2QJ00

 €116,95u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

BQUA1100

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

BQUA3100

 €20,98u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmBQUACCJ0

 €35,55u Reconeixement mèdicBQUAM000

 €204,00u Curset de primers auxilis i socorrismeBQUAP000

 €0,94u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salutBQZ1P000

 €9,58u Penjador de roba d'acer inoxidableBQZ1U001

 €127,96u Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 25 a
30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i
profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

BR44D22D

 €45,20u Prunus cerasifera Nigra de perímetre de 8 a 10 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 27 cm i profunditat mínima 18,9
cm segons fórmules NTJ

BR44F626

 €17,89u BS-127N  BATERIA 12 V. 7,2 AHEM12N900

 €4,20u Base rodona.NBSB
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 €73,50m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,03000/R 18,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 18,03000 18,03000
Maquinària:

1,12000/R 1,600000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,12000 1,12000
Materials:

0,200001,000000,200B0111000 =xAiguam3

30,0409018,430001,630B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

23,9250095,700000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 54,16590 54,16590

0,180301,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 73,49620

73,49620COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €99,82m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,93150/R 18,030001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 18,93150 18,93150
Maquinària:

1,16000/R 1,600000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,16000 1,16000
Materials:

0,200001,000000,200B0111000 =xAiguam3

28,1979018,430001,530B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

19,1400095,700000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

32,000000,08000400,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg

Subtotal... 79,53790 79,53790

0,189321,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 99,81872

99,81872COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €98,52m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D070A8B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,93150/R 18,030001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 18,93150 18,93150
Maquinària:

1,16000/R 1,600000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,16000 1,16000
Materials:

0,200001,000000,200B0111000 =xAiguam3

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

36,3660095,700000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

15,200000,08000190,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg

Subtotal... 78,23440 78,23440

0,189321,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 98,51522

98,51522COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,72kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

D0B27100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,10415/R 20,830000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,09250/R 18,500000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,19665 0,19665
Materials:

0,010000,980000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg

0,514500,490001,050B0B27000 =xAcer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2

kg

Subtotal... 0,52450 0,52450

0,001971,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,72312

0,72312COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,69kg Acer aeh 500 s de limit elastic 5100 kp/cm2 en barres
corrugades, manipulat a taller i elaborat a l'obra

D0B2A100 Rend.: 0,822

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,07602/R 20,830000,003A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
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0,06752/R 18,500000,003A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,14354 0,14354
Materials:

0,009800,980000,010B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg

0,535500,510001,050B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg

Subtotal... 0,54530 0,54530

COST DIRECTE 0,68884

0,68884COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €236,63M3 FORMIGO DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIO EN
VOLUM 1:4:8 GRANULAT CALCARI DE GRANDARIA
MAXIMA 20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 250 L

N060M022 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,22700/R 18,030000,900A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16,22700 16,22700
Maquinària:

1,00800/R 2,240000,450C1705700 =xFORMIGONERA DE 250 LH

Subtotal... 1,00800 1,00800
Materials:

180,000001,00000180,000B0111000 =xAiguam3

6,500000,01000650,000B0311010 =xSORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCARIA, PER A
FORMIGONS

KG

15,500000,010001.550,000B0331010 =xGRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCARIA, PER A
FORMIGONS

KG

10,500000,07000150,000B0514301 =xCIMENT PòRTLAND AMB ESCòRIA II-S/35, EN SACSKG

Subtotal... 212,50000 212,50000

COST DIRECTE 229,73500

6,892053,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

236,62705COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4.040,57u Estructura auxiliar de l'ascensor exterior, composta, en perfils
laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, L, LD, T,
tubs perforats rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura i/ fixacions mecàniques. Inclou ganxos
amb barres de 16 mm de diàmetre. Tot seguint determinació
mesures interiors dels plànols de muntatge de l'industrial de
l'ascensor. Tot pintat amb dues capes d'emprimació
antioxidant i dues d'esmalt.

E441500N Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.073,28000/R 22,3600048,000A0125000 =xOficial 1a soldadorh

940,80000/R 19,6000048,000A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 2.014,08000 2.014,08000
Maquinària:

148,80000/R 3,1000048,000C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 148,80000 148,80000
Materials:

1.760,000001,100001.600,000B44Z50AA =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

kg
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Subtotal... 1.760,00000 1.760,00000

COST DIRECTE 3.922,88000

117,686403,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

4.040,56640COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,76m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de
290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10
amb ciment CEM II

E612BR1K Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,58100/R 20,830000,700A0122000 =xOficial 1a paletah

6,09700/R 17,420000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,67800 20,67800
Materials:

7,488000,2400031,200B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

2,1560899,818720,0216D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

m3

Subtotal... 9,64408 9,64408

0,516952,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,83903

0,925173,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

31,76420COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,18m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6
segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum
asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre
de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia
imprimació

E7119785 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,24900/R 20,830000,300A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

2,77500/R 18,500000,150A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 9,02400 9,02400
Materials:

7,216006,560001,100B7119080 =xLàmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FV
amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2

m2

0,306001,020000,300B7Z24000 =xEmulsió bituminosa, tipus EDkg
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Subtotal... 7,52200 7,52200

0,135361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,68136

0,500443,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

17,18180COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €770,69u Impermeabilització de la superfície del fossat d'ascensor amb
morter Acuatec Super o equivalent en forma de lechada. Es
realitzaran mitges canyes horitzontals i verticals amb morter
de CP dosificació 1:3, sobre una lechada de morter Katorce
Super o equivalent, penetrant i impermeable i actuant a més
de pont d'unió. 
Inclou la garantia de reparació durant 10 materialitzada
mitjançant aval a primer requeriment d'import igual al
presupost total de la impermeabilització segons contracte i
polissa de responsabilitat civil per 3 anys.

E7J211X5 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

62,49000/R 20,830003,000A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

46,25000/R 18,500002,500A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 108,74000 108,74000
Materials:

639,50000639,500001,000B8ZARUX5 =xImpermeabilització de la superfície del fossat amb morter
Katorce Super en forma de lechada. Es realitzaran mitges
canyes horitzontals i verticals amb morter de CP dosificació
1:3, sobre una lechada de morter Katorce Super, penetrant i
impermeable i actuant a més de pont d'unió.

u

Subtotal... 639,50000 639,50000

COST DIRECTE 748,24000

22,447203,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

770,68720COST EXECUCIÓ MATERIAL



Aparcament Públic
Aparcament de dues plantes per a l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30Data: 13/10/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,69m2 Impermeabilitzacio de llosa de subpressió amb acabat
remolinat, mitjançant el subministra i col.locació de dues
capes de ''aquatek super'' o equivalent amb el sistema
sandwich, consistent el la col.locació d'una capa de pols
d'aquatek super amb una dotació de 0.75 kg/m2, sobre la
capa de formigó de neteja i l' armadura de base col.locada, i
altre capa d'aquatek super amb una dotació de 0.75 kg/m2
sobre la llosa formigonada durant l'adormiment i abans del
remolinat, solapaments de 0.30 cm d'amplada si cal diferents
fases de formigonat, tot realitzat per a personal especialitzat
de l'empresa subministradora, S'inclou la part proporcional
del repicat de la trobada amb la pantalla, la formació de
mitges canyes i la impermeabilització fins a 50 cm d'alçària i
el segellat dels pous de bonbeig.
Inclou la garantia de reparació durant 10 anys materialitzada
mitjançant aval a primer requeriment d'import igual al
presupost total de la impermeabilització segons contracte i
polissa de responsabilitat civil per 3 anys.

E7ZB03SC Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,520005,520001,000B7ZB02SC =xAPLICACIÓ DE DUES CAPES DE ''AQUATEK SUPER'' EN
LA IMPERMEABILITZACIÓ DE LA LLOSES DE
FONAMENTS. 

M2

Subtotal... 5,52000 5,52000

COST DIRECTE 5,52000

0,165603,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

5,68560COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,08m2 Arrebossat projectat reglejat sobre parament vertical interior,
a qualsevol alçària, amb morter ús corrent (GP), de
designació CSIV W0, segons la norma UNE-EN 998-1,
deixat de regle preparat per a rebre aplacat o enrajolat.
Inclou la part proporcional d'arestes d'acer galvanitzat. 

E811B2Q1 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,24900/R 20,830000,300A0122000 =xOficial 1a paletah

2,61300/R 17,420000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,86200 8,86200
Maquinària:

1,39120/R 3,760000,370C200X000 =xBarrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectatsh

Subtotal... 1,39120 1,39120
Materials:

0,007101,000000,0071B0111000 =xAiguam3

2,21597100,270000,0221B81111A0 =xMorter de ciment ús corrent (GP), de designació CSIV W0,
segons norma UNE-EN 998-1, de granulometria <= 1 mm, en
sacs

t

Subtotal... 2,22307 2,22307
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31Data: 13/10/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,221552,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,69782

0,380933,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

13,07875COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,65m2 Enrajolat de parament vertical interior a qualsevol alçària
amb rajola de ceràmica esmaltada brillant o mate, rajola de
València, preu alt de 20x20 cm col·locades a trencajuntes a
l'estesa amb adhesiu per a rajola ceràmica D2-TE (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclòs
repercussió de cantoneres i finals amb cantoneres d'alumini.
C.Amid.: superfície teòrica de projecte.  

E824233G Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,20750/R 20,830000,250A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

2,43880/R 17,420000,140A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,64630 7,64630
Materials:

0,367200,720000,510B05A2203 =xMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons
norma UNE-EN 13888, de color a escollir.

kg

6,667811,360004,9028B0962024 =xAdhesiu de dispersió tipus D2 TE segons norma UNE-EN
12004

kg

9,042008,220001,100B0FH2173 =xRajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de valència, de
forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII
(UNE-EN 14411)

m2

0,022250,890000,025B81ZB9K0 =xCantonera per a arrebossats i enguixats de material d'alumini
per a arestes de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament

m

Subtotal... 16,09926 16,09926

0,191162,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,93672

0,718103,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

24,65482COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,37m2 Pintat de pilar interior de formigó amb pintura a la cola, amb
acabat llis amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat

E894J140 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,12370/R 20,830000,390A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,74000/R 18,500000,040A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 8,86370 8,86370
Materials:

0,102310,170000,6018B89Z1000 =xPintura a la colakg

Subtotal... 0,10231 0,10231
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32Data: 13/10/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,132961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,09897

0,272973,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

9,37193COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,94m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 30x60 cm, preu
superior (qualsevol tipus de gra i color a escollir), col·locat a
trencajunts en paviments i replans d'escala a truc de maceta
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l i 1,5 mm de juntes, sobre capa de sorra de 2 cm de
gruix, per a ús interior intens. Inclús estesa de dues
beurades de color, rebaixat, polit (amb un total de quatres
pedres de 60-80-120 i 200) i abrillantat i cristalitzat amb una
classificació de lliscament segons normativa i projecte. Inclou
la part propocrcional de juntes de dilatació i retracció tipus
Schlüter, la banda perimetral i tapetes en canvis de
paviment.
Inclou la formació del recrescut i anivellament de la base en
pendent amb morter de CP.

E9C123ZZ Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,20750/R 20,830000,250A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

5,83240/R 20,830000,280A0128000 =xOficial 1a polidorh

2,31250/R 18,500000,125A0137000 =xAjudant col·locadorh

1,21940/R 17,420000,070A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,57180 14,57180
Maquinària:

0,45800/R 2,290000,200C2007000 =xPolidorah

0,22920/R 1,910000,120C2009000 =xAbrillantadorah

Subtotal... 0,68720 0,68720
Materials:

0,6232117,960000,0347B0312400 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mmt

14,0400013,500001,040B9C123ZZ =xTerratzo llis de gra mitjà, de 60x30 cm, preu superior, per a
ús interior industrial. Inclou la part propocrcional de juntes de
dilatació i retracció tipus Schlüter, la banda perimetral i
tapetes.

m2

1,235850,770001,605B9CZ2000 =xBeurada de colorkg

4,4832773,496200,061D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 20,38233 20,38233

0,218581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,85991

1,075803,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33Data: 13/10/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

36,93570COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,93m2 Lliscat fi (amb helicòpter) amb addició de pols de quars al
formigó dels sostres o soleres, inclòs qualsevol treball i
material necessari per deixar l'unitat d'obra totalment
acabada d'acord amb les característiques físiques i
geomètriques definides en Projecte i/o normativa CTE SU.
C.Amid.: m2 de paviment descomptant forats més grans
d'1m2. Inclùs protecció front a cops i taques durant tota
l'obra.

E9GZI001 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,04150/R 20,830000,050A0122000 =xOficial 1a paletah

Subtotal... 1,04150 1,04150
Maquinària:

0,22800/R 4,560000,050C2003000 =xRemolinador mecanich

Subtotal... 0,22800 0,22800
Materials:

1,57632394,080000,004B9GZ1210 =xPols de quars de color grist

Subtotal... 1,57632 1,57632

COST DIRECTE 2,84582

0,085373,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

2,93119COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,66m Esglaó de pedra artificial polida i abrillantada de gra mitja
igual al del paviment, d'una peça model americà (recte), amb
un cantell polit i abrillantat i amb 2 tires davanteres formades
amb carreu i reomplertes de carborúndum, de 2 cm d'ample,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l.

E9V2AA5K Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,03990/R 20,830000,530A0122000 =xOficial 1a paletah

4,79050/R 17,420000,275A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,83040 15,83040
Materials:

0,100000,100001,000B05B1001 =xCiment ràpid CNR4 en sacskg

0,616000,770000,800B9CZ2000 =xBeurada de colorkg

33,9150033,250001,020B9V2AA50 =xEsglaó de pedra mitja, d'una peça model americà, amb un
cantell polit i abrillantat, i amb 2 tires davanteres de
carborúndum, de 2 cm d'ample

m
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,3974699,818720,014D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,

calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

m3

Subtotal... 36,02846 36,02846

0,237461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 52,09632

1,562893,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

53,65921COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €759,78u FF-04. Porta interior de 80x210 cm formada per: Premarc de
58 mm de gruix i amplada variable, de fusta de pi amb
tractament antifongs. Marc d'acer tipus ''Myte'' de 15 cm
d'amplària perfil TRI 10, pintat a l'esmalt; 1 full batent de 40
mm de gruix, laminat amb pannell HPL de 6 mm ambdues
cares, interior de poliestiè expandit i bastidor HPL; 3
fontisses d'acer inoxidable; Pany ''Tecnocolor'' amb pestell
partit; Retenidor i Maneta tipus ''Vector'' de Tesa.
Completament col·locada i acabada

EAQDFF04 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

65,54800/R 23,410002,800A012A000 =xOficial 1a fusterh

57,68000/R 20,600002,800A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 123,22800 123,22800
Materials:

338,88000338,880001,000BAQDFF04 =xFF-04B. Porta interior de 80x210 cm formada per: Premarc
de 58 mm de gruix i amplada variable, de fusta de pi amb
tractament antifongs. i 1 full batent de 40 mm de gruix,
laminat amb pannell HPL de 6 mm ambdues cares, interior
de poliestiè expandit i bastidor HPL.

u

240,00000240,000001,000BAZ2U01N =xEmmarcat per a porta d'1 full batent, d'acer tipus ''Myte'' de
15 cm d'amplària perfil TRI 10, pintat a l'esmalt

u

35,5400035,540001,000BAZGF02N =xFerramenta porta d'1 full batent: 3 fontisses d'acer
inoxidable; Pany ''Tecnocolor'' amb pestell partit; Retenidor i
Maneta tipus ''Vector'' de Tesa.  

u

Subtotal... 614,42000 614,42000

COST DIRECTE 737,64800

22,129443,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

759,77744COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €973,46u RF-02. Porta tallafocs EI-60, de 100x210 cm, homologada
d'acer prelacat, d'un full batent, marc tipus Z, d'acer
galvanitzat. Pintada a l'esmalt amb RAL segons criteri DF.
Maneta d'acer inoxidable tipus ''Vector'' de Tesa.
Embocadura de tot l'ample de la paret amb xapa d'acer
plegada de 5 mm de gruix i pintada a l'esmalt. Pany amb
clau. Elaborada en taller amb ajustament i fixació a obra.
Totalment col·locada.

EASA0002 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

63,51000/R 21,170003,000A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 63,51000 63,51000
Materials:

881,60000881,600001,000BASA0002 =xRF-02 i RF-02B. Porta tallafocs EI-60, de 100x210 cm,
homologada d'acer prelacat, d'un full batent, marc tipus Z,
d'acer galvanitzat. Pintada a l'esmalt amb RAL segons criteri
DF. Maneta d'acer inoxidable tipus ''Vector'' de Tesa.
Embocadura de tot l'ample de la paret amb xapa d'acer
plegada de 5 mm de gruix i pintada a l'esmalt. Pany amb
clau. Totalment col·locada.

u

Subtotal... 881,60000 881,60000

COST DIRECTE 945,11000

28,353303,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

973,46330COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €973,46u RF-02B. Porta tallafocs EI-60, de 100x210 cm, homologada
d'acer prelacat, d'un full batent, marc tipus Z, d'acer
galvanitzat. Pintada a l'esmalt amb RAL segons criteri DF.
Maneta d'acer inoxidable tipus ''Vector'' de Tesa.
Embocadura de tot l'ample de la paret amb xapa d'acer
plegada de 5 mm de gruix i pintada a l'esmalt. Pany amb
clau. Elaborada en taller amb ajustament i fixació a obra.
Totalment col·locada.

EASA002B Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

63,51000/R 21,170003,000A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 63,51000 63,51000
Materials:

881,60000881,600001,000BASA0002 =xRF-02 i RF-02B. Porta tallafocs EI-60, de 100x210 cm,
homologada d'acer prelacat, d'un full batent, marc tipus Z,
d'acer galvanitzat. Pintada a l'esmalt amb RAL segons criteri
DF. Maneta d'acer inoxidable tipus ''Vector'' de Tesa.
Embocadura de tot l'ample de la paret amb xapa d'acer
plegada de 5 mm de gruix i pintada a l'esmalt. Pany amb
clau. Totalment col·locada.

u

Subtotal... 881,60000 881,60000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 945,11000

28,353303,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

973,46330COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €127,92m2 Gelosia d'acer galvanitzat pintat al forn amb lamel·les
orientables, horitzontal, de 400 a 500 mm d'amplària, amb
comandament manual, col·locada

EAVM1251 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,08300/R 20,830000,100A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

1,85000/R 18,500000,100A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 3,93300 3,93300
Materials:

120,16000120,160001,000BAVM1250 =xGelosia d'acer galvanitzat pintat al forn amb lamel·les
orientables, horitzontal, de 400 a 500 mm d'amplària, amb
comandament manual

m2

Subtotal... 120,16000 120,16000

0,098332,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 124,19132

3,725743,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

127,91706COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,98u Placa amb pintura no reflectora, circular de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

EBB1200N Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,93600/R 17,420000,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,93600 13,93600
Materials:

21,0000021,000001,000BBM1200N =xPlaca de 60 cm de diàmetre u

Subtotal... 21,00000 21,00000

COST DIRECTE 34,93600

1,048083,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

35,98408COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €29,83u Placa amb pintura no reflectora, circular de 50 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

EBB12241 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,93600/R 17,420000,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,93600 13,93600
Materials:

15,0300015,030001,000BBM12501 =xPlaca circular, de diàmetre 50 cm amb pintura no reflectorau

Subtotal... 15,03000 15,03000

COST DIRECTE 28,96600

0,868983,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

29,83498COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,30u Placa amb pintura no reflectora, octogonal de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

EBB12351 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,93600/R 17,420000,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,93600 13,93600
Materials:

47,5200047,520001,000BBM13601 =xPlaca octogonal, de diàmetre 60 cm amb pintura no reflectorau

Subtotal... 47,52000 47,52000

COST DIRECTE 61,45600

1,843683,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

63,29968COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €121,87u Mirall de lluna incolora de 6 mm de gruix, de 100x100 cm,
col·locat adherit sobre tauler de fusta hidròfuga, encastat i
segellat perimetral.

EC1K1501 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,37000/R 21,370001,000A012E000 =xOficial 1a vidrierh

Subtotal... 21,37000 21,37000
Materials:

1,4521513,830000,105B7J5009A =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà de polimerització ràpida monocomponent

dm3

95,5000095,500001,000BC1K1500 =xMirall de lluna incolora de 6 mm de gruix, de 100x100 cm,
col·locat adherit sobre tauler de fusta hidròfuga, encastat i
segellat perimetral.

u
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 96,95215 96,95215

COST DIRECTE 118,32215

3,549663,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

121,87181COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,96m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un
geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares,
amb nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i una resistència
a la compressió aproximada de 250 kN/m2, fixada
mecànicament sobre parament vertical

ED5L2HG3 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,24980/R 20,830000,060A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

0,55500/R 18,500000,030A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 1,80480 1,80480
Materials:

0,280000,140002,000B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

9,502509,050001,050BD5L2HG0 =xLàmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un
geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares,
amb nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i una resistència
a la compressió aproximada de 250 kN/m2

m2

Subtotal... 9,78250 9,78250

0,027071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,61437

0,348433,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

11,96280COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12.172,85u Xemeneia de ventilació de secció circular, de 180 cm de
diàmetre interior i 3 mts d'alçada, de xapa d'acer corten, de
(en zones perforades i en zones sense perforar) de 8 mm de
gruix (10 mm de gruix en sostre), amb una perforació del
35% diàmetre 15 cm. S'inclou el muret perimetral de formigó
armat, l'anella d'ancoratge, les pletines de recolzament i de
rigiditzadors necessaris, ancoratges amb tacs químics amb
cargols d'acer inoxidable C-100 M16, impermeabilització i
tots els elements necessaris.

EE42Q01N Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

340,80000/R 22,7200015,000A012G000 =xOficial 1a calefactorh

292,50000/R 19,5000015,000A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 633,30000 633,30000
Materials:
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11.185,0000011.185,000001,000BE42Q01N =xXemeneia de ventilació de secció circular, de 180 cm de

diàmetre interior i 3 mts d'alçada, de xapa d'acer corten, de
(en zones perforades i en zones sense perforar) de 8 mm de
gruix (10 mm de gruix en sostre), amb una perforació del
35% diàmetre 15 cm, segons plànols. S'inclou el muret
perimetral de formigó armat, l'anella d'ancoratge, les pletines
de recolzament i de rigidització, ancoratges amb tacs químics
amb cargols d'acer inoxidable C-100 M16, impermeabilització
i tots els elements necessaris.

u

Subtotal... 11.185,00000 11.185,00000

COST DIRECTE 11.818,30000

354,549003,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

12.172,84900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4.736,98u Condicionador partit d'expansió directa horitzontal per a
conducte amb condensació per aire, unitat exterior amb
ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug de
3 velocitats, comandament a distància i termòstat, de 9,0 kW
de potència frigorífica, de 2,56 kW de potència elèctrica total
absorbida , amb alimentació monofàsica de 230 V, amb una
pressió disponible de 50 Pa, amb 1 compressor scroll i
vàlvula d'expansió electrònica i fluid frigorífic R407C,
col.locat.
Marca HIREF model HTS090

EEG411C6 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

295,36000/R 22,7200013,000A012G000 =xOficial 1a calefactorh

253,50000/R 19,5000013,000A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 548,86000 548,86000
Materials:

4.050,150004.050,150001,000BEG411C6 =xCondicionador partit d'expansió directa horitzontal per a
conducte amb condensació per aire, unitat exterior amb
ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug de
3 velocitats, comandament a distància i termòstat, de 9,0 kW
de potència frigorífica, de 2,56 kW de potència elèctrica total
absorbida , amb alimentació monofàsica de 230 V, amb una
pressió disponible de 50 Pa, amb 1 compressor scroll i
vàlvula d'expansió electrònica i fluid frigorífic R407C.
Marca HIREF model HTS090

u

Subtotal... 4.050,15000 4.050,15000

COST DIRECTE 4.599,01000

137,970303,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

4.736,98030COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.126,50u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació
per aire de tipus mural, unitat exterior amb ventiladors axials,
1 unitat interior amb ventilador tangencial, comandament a
distància i termòstat, de 2,64 kW de potència tèrmica
aproximada tant en fred i 3,1 kW en calor, de 960 W de
potència elèctrica total absorbida i un EER=3,38, amb
alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor
hermètic rotatiu per a tecnologia inverter, ventialdors de tres
velocitats, deflectors amb capacitat d'ajust i fluid frigorífic
R410, col.locada.
Marca AERMEC model EWI /CWI 091 H

EEGAAI91 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

159,04000/R 22,720007,000A012G000 =xOficial 1a calefactorh

136,50000/R 19,500007,000A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 295,54000 295,54000
Materials:

798,15000798,150001,000BEGAAI91 =xBomba de calor partida d'expansió directa amb condensació
per aire de tipus mural, unitat exterior amb ventiladors axials,
1 unitat interior amb ventilador tangencial, comandament a
distància i termòstat, de 2,64 kW de potència tèrmica
aproximada tant en fred i 3,1 kW en calor, de 960 W de
potència elèctrica total absorbida i un EER=3,38, amb
alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor
hermètic rotatiu per a tecnologia inverter, ventialdors de tres
velocitats, deflectors amb capacitat d'ajust i fluid frigorífic
R410.
Marca AERMEC model EWI /CWI 091 H

u

Subtotal... 798,15000 798,15000

COST DIRECTE 1.093,69000

32,810703,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

1.126,50070COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,78u Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb fusible
bimetàl.lic i dos finals de carrera, col.locats a comporta
tallafocs

EEKP1501 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,81600/R 22,720000,300A012G000 =xOficial 1a calefactorh

5,85000/R 19,500000,300A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 12,66600 12,66600
Materials:

43,4300043,430001,000BEKP1500 =xAccessoris per a comporta tallafocs amb placa amb fusible
bimetàl.lic i dos finals de carrera

u

Subtotal... 43,43000 43,43000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 56,09600

1,682883,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

57,77888COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €167,58u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 300 mm d'amplària i 250 mm d'alçària
col.locada entre els conductes

EEKP4311 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,08800/R 22,720000,400A012G000 =xOficial 1a calefactorh

7,80000/R 19,500000,400A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 16,88800 16,88800
Materials:

145,81000145,810001,000BEKP4310 =xComporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 300 mm d'amplària i 250 mm d'alçària

u

Subtotal... 145,81000 145,81000

COST DIRECTE 162,69800

4,880943,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

167,57894COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €189,16u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 500 mm d'amplària i 300 mm d'alçària
col.locada entre els conductes

EEKP8411 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,08800/R 22,720000,400A012G000 =xOficial 1a calefactorh

7,80000/R 19,500000,400A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 16,88800 16,88800
Materials:

166,76000166,760001,000BEKP8410 =xComporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 500 mm d'amplària i 300 mm d'alçària

u

Subtotal... 166,76000 166,76000

COST DIRECTE 183,64800

5,509443,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

189,15744COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €203,66u Subministrament i montatje de comporta tallafocs per a
conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat amb diametre
de 250mm. col.locada entre els conductes. Totalment
muntada, instal·lada i posada en funcionament.

EEKPXC25 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,63200/R 22,720000,600A012G000 =xOficial 1a calefactorh

11,70000/R 19,500000,600A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 25,33200 25,33200
Materials:

172,40000172,400001,000BEKPXC25 =xcomporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat amb diametre de 250mm.

u

Subtotal... 172,40000 172,40000

COST DIRECTE 197,73200

5,931963,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

203,66396COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €217,00u Subministrament i montatje de comporta tallafocs per a
conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat amb diametre
de 400mm. col.locada entre els conductes. Totalment
muntada, instal·lada i posada en funcionament.

EEKPXC40 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,63200/R 22,720000,600A012G000 =xOficial 1a calefactorh

11,70000/R 19,500000,600A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 25,33200 25,33200
Materials:

185,35000185,350001,000BEKPXC40 =xcomporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat amb diametre de 400mm.

u

Subtotal... 185,35000 185,35000

COST DIRECTE 210,68200

6,320463,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

217,00246COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €567,54u Subministrament i col·locació de caixa de ventilació
centrifuga de baixa pressió d'acoplament directe. construït
per caixa d'acer galvanitzat de gran gruix aïllat amb escuma
de melanina no inflamable (m0), amb brides en aspiració i
descarrega amb junta d'estanqueitat. amb motors monofàsic
regulable. per a un cabal màxim de 390 m3/h.amb reostat de
control de cabal. IP 54.
incloent embocament a conductes. totalment muntat i
instal·lat, incloent regulació de cabal en obra. 
MARCA S&P MODEL CAB 160

EEMJPA16 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

34,08000/R 22,720001,500A012G000 =xOficial 1a calefactorh

29,25000/R 19,500001,500A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 63,33000 63,33000
Materials:

255,00000255,000001,000BEJXS001 =xRegulador de velocitat per a motors monofàsicsU

215,55000215,550001,000BEMJPA16 =xSubministrament i col·locació de caixa de ventilació
centrifuga de baixa pressió d'acoplament directe. construït
per caixa d'acer galvanitzat de gran gruix aïllat amb escuma
de melanina no inflamable (m0), amb brides en aspiració i
descarrega amb junta d'estanqueitat. amb motors monofàsic
regulable. per a un cabal màxim de 390 m3/h.amb reostat de
control de cabal. IP 54.
incloent embocament a conductes. totalment muntat i
instal·lat, incloent regulació de cabal en obra. 
MARCA S&P MODEL CAB 160

UT

17,1300017,130001,000BEWMB100 =xSuport estàndard amb antivibració per a ventilador centrifug
per a penjar en sostre, tipus 2

u

Subtotal... 487,68000 487,68000

COST DIRECTE 551,01000

16,530303,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

567,54030COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €698,40u Subministrament i col·locació de caixa de ventilació
centrifuga de baixa pressió d'acoplament directe. construït
per caixa d'acer galvanitzat de gran gruix aïllat amb escuma
de melanina no inflamable (m1), amb brides en aspiració i
descarrega amb junta d'estanqueitat. amb motors monofàsic
regulable. per a un cabal màxim de 900 m3/h.amb reostat de
control de cabal.
incloent embocament a conductes. totalment muntat i
instal·lat, incloent regulació de cabal en obra. 
MARCA S&P MODEL CAB PLUS 250

EEMJPA27 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

34,08000/R 22,720001,500A012G000 =xOficial 1a calefactorh

29,25000/R 19,500001,500A013G000 =xAjudant calefactorh
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 63,33000 63,33000
Materials:

255,00000255,000001,000BEJXS001 =xRegulador de velocitat per a motors monofàsicsU

342,60000342,600001,000BEMJPA27 =xCaixa de ventilació centrifuga de baixa pressió d'acoplament
directe. construït per caixa d'acer galvanitzat de gran gruix
aïllat amb escuma de melanina no inflamable (m1), amb
brides en aspiració i descarrega amb junta d'estanqueitat.
amb motors monofàsic regulable. per a un cabal màxim de
900 m3/h.a
incloent embocament a conductes. 
MARCA S&P MODEL CAB PLUS 250

UT

17,1300017,130001,000BEWMB100 =xSuport estàndard amb antivibració per a ventilador centrifug
per a penjar en sostre, tipus 2

u

Subtotal... 614,73000 614,73000

COST DIRECTE 678,06000

20,341803,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

698,40180COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10.000,00u Partida alçada pels tubs de connexióEF118223 Rend.: 1,000P- 31

 €4,02m Placa de zona videovigilada segons instrucció 1/2009 de 10
de febrer col·locada en zones d’accés abans de la zona
videovigilada.

EG31G2XX Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,34080/R 22,720000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,29250/R 19,500000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,63330 0,63330
Materials:

3,270003,270001,000BG31G2XX =xPlaca de zona videovigilada segons instrucció 1/2009 de 10
de febrer col·locada en zones d’accés abans de la zona
videovigilada.

m

Subtotal... 3,27000 3,27000

COST DIRECTE 3,90330

0,117103,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

4,02040COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,87m Placa homologada amb baix relleu H o D (home/dona) per a
serveis higiènics adaptats segons fitxa 1.2.8 del Codi
d’Accessibilitat de Catalunya. Instal·lada

EG31G2XY Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

0,34080/R 22,720000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,29250/R 19,500000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,63330 0,63330
Materials:

2,150002,150001,000BG31G2XY =xPlaca homologada amb baix relleu H o D (home/dona) per a
serveis higiènics adaptats segons fitxa 1.2.8 del Codi
d’Accessibilitat de Catalunya

m

Subtotal... 2,15000 2,15000

COST DIRECTE 2,78330

0,083503,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

2,86680COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4.481,74u Subministre i col·locació de control automàtic d'enllumenat
per a compliment de CTE DB HE composat per cèl·lula
detectora de nivell d'il·luminació, controladors automàtics,
interface, bus de control, botoneres i tots els elements
necessaris per el correcte funcionament, connexió i
comprovació, i l'enginyeria de posada en marxa.
Marca LUTRON o equivalent.

EG64GE40 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

227,20000/R 22,7200010,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

195,00000/R 19,5000010,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 422,20000 422,20000
Materials:

2.500,000002.500,000001,000BG61GE43 =x
Botonera de control

U

281,00000281,000001,000BG61GE45 =xControlador LIGHTGATE Plus, per a balastes DALI
Marca TRILUX, model LMS BAG LGP controller
LGC-ES01/L/D

U

248,00000248,000001,000BG61GE46 =xSensor de llum diurna 
Marca TRILUX, model LMS BAG LGP Sensor LGS-RPL/S

U

150,00000150,000001,000BG61GE47 =xInterface de controlU

300,00000300,000001,000BG61GE50 =xAlimentació busU

450,00000450,000001,000BG6ZGE41 =xEnginyeria de programació de tots els mòduls. Comprobació i
xequeig de funcions. Documentació i desenvolupament de
projectes.

U

Subtotal... 3.929,00000 3.929,00000

COST DIRECTE 4.351,20000

130,536003,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS
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4.481,73600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4.257,90u SAI trifàsic de 9 kVA de potència, tipus 'on-line', format per
un ondulador estàtic electrònic de 9 kVA de potència, un
rectificador-carregador, un inversor estàtic (pwm), by-pass
estàtic, by-pass de manteniment, sistema de control a
microprocessador, una bateria d'acumuladors de plom
estanca/hermètica per a una autonomia de 10 minuts a plena
càrrega
Marca Riello model PWP9 o similar

EGC53A00 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

90,88000/R 22,720004,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

78,00000/R 19,500004,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 168,88000 168,88000
Materials:

3.965,000003.965,000001,000BGC53A00 =xSAI trifàsic de 9 kVA de potència, tipus 'on-line', format per
un ondulador estatic electrònic de 9 kVA de potència, un
rectificador-carregador, un inversor estatic (pwm), by-pass
estatic, by-pass de manteniment, sistema de control a
microprocessador, una bateria d'acumuladors de plom
estanca/hermetica per a una autonomia de 10 minuts a plena
càrrega

Marca Riello model PWP9 o similar homologat per BSM

u

Subtotal... 3.965,00000 3.965,00000

COST DIRECTE 4.133,88000

124,016403,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

4.257,89640COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €194,15u Subministrament i col·locació de llumenera fluorescent per a
instal·lació suspesa o superficie amb cables d'acer
regulables, amb cos d'alumini extruït, de 940mm de longitud,
amb 1 tub fluorescent T5 de 39W, difusor òpal i equip
electrònic d'encesa inmediata. Incloent làmpada, equips de
connexió i encesa, suports i accessoris. Color a definir per
D.F. Totalment muntada, connexionada i deixada en
funcionament.
Marca/Model STI/QUADRA 940mm  T5-39W rf.QUD139H

EH11STQ3 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,81600/R 22,720000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,85000/R 19,500000,300A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 12,66600 12,66600
Materials:
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167,40000167,400001,000BH11STQ3 =xLlumenera fluorescent per a instal·lació suspesa o superficie

amb cables d'acer regulables, amb cos d'alumini extruït, de
940mm de longitud, amb 1 tub fluorescent T5 de 39W,
difusor òpal i equip electrònic d'encesa inmediata. Incloent
equips de connexió i encesa, suports i accessoris. Color a
definir per D.F. 
Marca/Model STI/QUADRA 940mm  T5-39W rf.QUD139H

U

7,950007,950001,000BHU81239 =xLàmpada fluorescent de 16 mm de diàmetre i 1850mm de
llargària, de39W de potència, amb una temperatura de color
de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85

u

0,480000,480001,000BHW11000 =xPart proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs
fluorescents, muntats encastats, incloent accessoris de
suportació.

u

Subtotal... 175,83000 175,83000

COST DIRECTE 188,49600

5,654883,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

194,15088COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €150,86u Subministrament i col·locació de llumenera encastable per a
2 lampades fluorescents PL-L 36W amb possibilitat
d'incorporar 3 òptiques OLC. Incloent sistemes de connexió,
làmpades i accessoris de muntatge. Totalment muntada
encastada en cel ras formant linies contínues, connectada i
deixada en funcionament.
Marca PHILLIPS model TBS330 rf 630748 00

EH21PSI1 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,68000/R 22,720000,250A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,87500/R 19,500000,250A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 10,55500 10,55500
Materials:

130,13000130,130001,000BH21PSI1 =xLlumenera encastable per a 2 lampades fluorescents PL-L
36W amb possibilitat d'incorporar 3 òptiques OLC. Incloent
sistemes de connexió i accessoris de muntatge. 
Marca PHILLIPS model TBS330 rf 630748 00

u

5,780002,890002,000BHU81134 =xLàmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de
llargària, de 36 W de potència, amb una temperatura de color
de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85

u

Subtotal... 135,91000 135,91000

COST DIRECTE 146,46500

4,393953,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

150,85895COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €188,93u Subministrament i col·locació de llumenera de superficie per
a 2 lampades fluorescents PL-L 36W amb possibilitat
d'incorporar optiques a definir per DF. Incloent sistemes de
connexió, làmpades i accessoris de muntatge. Totalment
muntada formant linies contínues, connectada i deixada en
funcionament.
Marca PHILLIPS model TCS398 rf 630083 00

EH21PST1 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,68000/R 22,720000,250A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,87500/R 19,500000,250A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 10,55500 10,55500
Materials:

167,09000167,090001,000BH21PST1 =xLlumenera de superficie per a 2 lampades fluorescents PL-L
36W amb possibilitat d'incorporar optiques a definir per DF.
Incloent sistemes de connexió i accessoris de muntatge.
Totalment muntada formant linies contínues, connectada i
deixada en funcionament.
Marca PHILLIPS model TCS398 rf 630083 00

u

5,780002,890002,000BHU81134 =xLàmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de
llargària, de 36 W de potència, amb una temperatura de color
de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85

u

Subtotal... 172,87000 172,87000

COST DIRECTE 183,42500

5,502753,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

188,92775COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €126,97u Subministrament i col·locació de llumenera per encastar
tipus downlight de policarbonat equipada amb làmpada
fluorescent de 2x32W, amb cercle enbellidor blanc, cercle de
soport blanc i difussor opal. Inclou làmpada , trafo i balastre
electrònic no regulable. Totalment muntada, connexionada i
deixada en funcionament.
Marca INDELUZ model RODAS 37476.00, blanc

EH2DIZR1 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,54400/R 22,720000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,90000/R 19,500000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,44400 8,44400
Materials:

105,49000105,490001,000BH2DIZR1 =xLlumenera per encastar tipus downlight de policarbonat
equipada amb làmpada fluorescent de 2x32W, amb cercle
enbellidor blanc, cercle de soport blanc i difussor opal. Inclou
trafo i balastre electrònic no regulable. 
Marca INDELUZ model RODAS 37476.00, blanc

u
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9,340004,670002,000BHU82633 =xLàmpada fluorescent amb casquet G24q-3, de 32 W de

potència màxima, 230 V de tensió d'alimentació, amb una
temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de
rendiment de color Ra=82

u

Subtotal... 114,83000 114,83000

COST DIRECTE 123,27400

3,698223,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

126,97222COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,39u Subministrament i col·locació de llumenera IP-40 classe I per
paraments verticals amb difusor opal, equipada amb dos
làmpades TCL 18W . Incloses làmpades, equips de
connexió, i accesoris. Totalment muntada, connexionada i
deixada en funcionament.
Marca ASTRO model OMC-132/5

EH32AS13 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,49760/R 22,720000,330A012H000 =xOficial 1a electricistah

6,43500/R 19,500000,330A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 13,93260 13,93260
Materials:

40,1200040,120001,000BH32AS14 =xLlumenera IP-40 classe I per paraments verticals amb difusor
opal, equipada amb dos làmpades TCL 18W amb mòdul
d'emergència. Incloses làmpades, equips de connexió.
Marca ASTRO model OMC-132/5

u

1,670001,670001,000BHWB1001 =xPart proprcional d'elements per a llums decoratives d'aplicu

Subtotal... 41,79000 41,79000

COST DIRECTE 55,72260

1,671683,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

57,39428COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €118,16u Subministrament i col·locació de llumenera IP-40 classe I per
paraments verticals amb difusor opal, equipada amb dos
làmpades TCL 18W amb mòdul d'emergència. Incloses
làmpades, equips de connexió i d'emergència. Totalment
muntada, connexionada i deixada en funcionament.
Marca ASTRO model OMC-132/5

EH32AS14 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,49760/R 22,720000,330A012H000 =xOficial 1a electricistah

6,43500/R 19,500000,330A013H000 =xAjudant electricistah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 13,93260 13,93260
Materials:

40,1200040,120001,000BH32AS14 =xLlumenera IP-40 classe I per paraments verticals amb difusor
opal, equipada amb dos làmpades TCL 18W amb mòdul
d'emergència. Incloses làmpades, equips de connexió.
Marca ASTRO model OMC-132/5

u

59,0000059,000001,000BH6ZAS10 =xADAPTADOR D'EMERGÈNCIA PER A LLUMENERES
FLOURESCENTS DE FINS A 36W AMB CARREGADOR,
CONMUTACIÓ, BATERIA CD Ni-Cd,I ACCESORIS
NECESARIS PER AL SEU MUNTATGE, MODEL
DAD12.1536, MARCA ASTRO.

u

1,670001,670001,000BHWB1001 =xPart proprcional d'elements per a llums decoratives d'aplicu

Subtotal... 100,79000 100,79000

COST DIRECTE 114,72260

3,441683,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

118,16428COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,13u Subministrament i col·locació de llumenera tipus aplic oval
IP44 classe I equipat amb làmpada TC de 7W. Totalment
muntada, connexionada i deixada en funcionament.
Marca BJC model APLIQUE OVAL CON PROTECCION.

EH32BJA1 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,40800/R 22,720000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,92500/R 19,500000,150A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,33300 6,33300
Materials:

26,8000026,800001,000BHB2BJA1 =xLlumenera tipus aplic oval amb protecció ip44 classe I
equipat amb làmpada TC de 7W. 
Marca BJC model APLIQUE OVAL CON PROTECCION.

u

Subtotal... 26,80000 26,80000

COST DIRECTE 33,13300

0,993993,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

34,12699COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €88,95u Subministrament i col·locació de llumenera d'emergència i
senyalització rectangular amb difusor de policarbonat i cos
d'ABS, amb làmpada fluorescent de 8 W de potència i
làmpada de senyalització incandescent, flux aproximat de
450 lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície
aproximada de 90 m2, amb un grau de protecció IP 42. Color
a definir per DF.
Totalment col.locat enrasat en sostre o paret, connectada i
deixada en funcionament.
Marca DAISALUX, model HYDRA N10S amb caixa ref. KET
HYDRA ó KEP HYDRA

EH61E864 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,81600/R 22,720000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,85000/R 19,500000,300A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 12,66600 12,66600
Materials:

73,2100073,210001,000BH61E864 =xLlumenera d'emergència i senyalització rectangular amb
difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb làmpada fluorescent
de 8 W de potència i làmpada de senyalització incandescent,
flux aproximat de 450 lumens i 1 hora d'autonomia, per a
cobrir una superfície aproximada de 90 m2, amb un grau de
protecció IP 42. Color a definir per DF.

Marca DAISALUX, model HYDRA N10S amb caixa ref. KET
HYDRA ó KEP HYDRA

u

0,480000,480001,000BHW61000 =xPart proporcional d'accessoris de llums d'emergència i
senyalització

u

Subtotal... 73,69000 73,69000

COST DIRECTE 86,35600

2,590683,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

88,94668COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €93,63u Subministrament i col·locació de llumenera d'emergència i
senyalització rectangular amb difusor de policarbonat i cos
d'ABS, amb làmpada fluorescent de 11 W de potència i
làmpada de senyalització led, flux aproximat de 583lumens i
1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada
de 116 m2, amb un grau de protecció IP 44, col.locat
superficialment. Inclou lampada, equips i accesoris. Color a
definir per DF.
Totalment colocada, montada i deixada en funcionament. 
Marca DAISALUX, model NOVA rf. NOVA N11

EH61EN61 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,40800/R 22,720000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,92500/R 19,500000,150A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,33300 6,33300
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
84,0900084,090001,000BH61EN61 =xLlumenera d'emergència i senyalització rectangular amb

difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb làmpada fluorescent
de 11 W de potència i làmpada de senyalització led, flux
aproximat de 583lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir
una superfície aproximada de 116 m2, amb un grau de
protecció IP 44, col.locat superficialment. Inclou lampada,
equips i accesoris. Color a definir per DF.
Marca DAISALUX, model NOVA rf. NOVA N11

u

0,480000,480001,000BHW61000 =xPart proporcional d'accessoris de llums d'emergència i
senyalització

u

Subtotal... 84,57000 84,57000

COST DIRECTE 90,90300

2,727093,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

93,63009COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,53u Subministrament i col·locació de llumenera tipus regleta
industrial equipada amb fluorescent de 36W i reactància
electrònica amb protecció de cebadors i arrancador amb
carcassa. Inclosos accessoris de muntatge, làmpades i
balastres electrònics. Totalment muntada, conexionada i
deixada en funcionament.
Marca TRILUX model RIDO55 1x36w

EHA1TXR1 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,27040/R 22,720000,320A012H000 =xOficial 1a electricistah

6,24000/R 19,500000,320A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 13,51040 13,51040
Materials:

25,8500025,850001,000BHA1TXR1 =xLlumenera tipus regleta industrial equipada amb fluorescent
de 36W i reactància electrònica amb protecció de cebadors i
arrancador amb carcassa. Inclosos accessoris de muntatge i
balastres electrònics. 
Marca TRILUX model RIDO55 1x36w

u

2,890002,890001,000BHU81134 =xLàmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de
llargària, de 36 W de potència, amb una temperatura de color
de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85

u

2,920002,920001,000BHWB1000 =xPart proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs
fluorescents

u

Subtotal... 31,66000 31,66000

COST DIRECTE 45,17040

1,355113,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

46,52551COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €53,81u Subministrament i col·locació de llumenera tipus regleta
industrial equipada amb 2 fluorescents de 36W i reactància
electrònica amb protecció de cebadors i arrancador amb
carcassa. Inclosos accessoris de muntatge, làmpades i
balastres electrònics. Totalment muntada, conexionada i
deixada en funcionament.
Marca TRILUX model RIDO55 2x36w

EHA1TXR2 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,27040/R 22,720000,320A012H000 =xOficial 1a electricistah

6,24000/R 19,500000,320A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 13,51040 13,51040
Materials:

30,0300030,030001,000BHA1TXR2 =xLlumenera tipus regleta industrial equipada amb 2
fluorescents de 36W i reactància electrònica amb protecció
de cebadors i arrancador amb carcassa. Inclosos accessoris
de muntatge i balastres electrònics. Totalment muntada,
conexionada i deixada en funcionament.
Marca TRILUX model RIDO55 2x36w

u

5,780002,890002,000BHU81134 =xLàmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de
llargària, de 36 W de potència, amb una temperatura de color
de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85

u

2,920002,920001,000BHWB1000 =xPart proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs
fluorescents

u

Subtotal... 38,73000 38,73000

COST DIRECTE 52,24040

1,567213,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

53,80761COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,93u Subministrament i col·locació de llumenera industrial amb
reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 36 W, amb carcassa
de poliester reforçat amb fibra de vidre i difusor de
policarbonat, per a instal·lar suspesa o fixada a sostre, IP65,
muntada amb reactància electrònica. Incloent làmpades,
equips de connexió i accessoris de muntatge. 
Totalment muntada, connexionada i deixada en
funcionament.
Marca ZALUX, model PEP, rf PEP236

EHA1ZAP2 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,22560/R 22,720000,230A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,48500/R 19,500000,230A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 9,71060 9,71060
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
46,3200046,320001,000BHA1ZAP2 =xLlumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs

fluorescents de 36 W, amb carcassa de poliester reforçat
amb fibra de vidre i difusor de policarbonat, per a instal·lar
suspesa o fixada a sostre, IP65, muntada amb reactància
electrònica. 
Incloent equips de connexió i accessoris de muntatge. 
Marca ZALUX, model PEP, rf PEP236

u

5,780002,890002,000BHU81134 =xLàmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de
llargària, de 36 W de potència, amb una temperatura de color
de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85

u

1,230001,230001,000BHWA1000 =xPart proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb
tubs fluorescents

u

Subtotal... 53,33000 53,33000

COST DIRECTE 63,04060

1,891223,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

64,93182COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,31U Subministrament i col·locació de lavabo de porcellana
vitrificada de 520 x 410, de color blanc, col·locat sobre peu.
Inclosos peu, suports, accessoris i segellat amb silicona.
Totalment muntat i connexionat a la xarxa d'evacuació.
Marca ROCA sèrie VICTORIA, referència 325394.

EJ13R035 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,36000/R 22,720000,500A012J000 =xOficial 1a lampistah

2,43750/R 19,500000,125A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 13,79750 13,79750
Materials:

0,3620014,480000,025B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

19,4700019,470001,000BJ13R035 =xLavabo de porcellana vitrificada de 520 x 410, de color blanc,
col·locat sobre peu. Inclosos suports i accessoris.
Marca ROCA sèrie VICTORIA, referència 325394.

U

17,1600017,160001,000BJ1ZR032 =xPedestal blanc, referència 331300, de la marca ROCA sèrie
VICTORIA

u

Subtotal... 36,99200 36,99200

COST DIRECTE 50,78950

1,523693,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

52,31318COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €131,08u Subministrament i col·locació d'inodor de porcellana de tanc
baix, de color blanc, amb sortida horitzontal, seient, tapa
especial i tanc amb mecanisme polsador. Inclòs joc de
fixacions, accessoris i segellat amb silicona. Totalment
muntat i connexionat a la xarxa d'evacuació.
Marca ROCA sèrie VICTORIA, referència 342300.

EJ14R032 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,72000/R 22,720001,000A012J000 =xOficial 1a lampistah

4,87500/R 19,500000,250A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 27,59500 27,59500
Materials:

28,8700028,870001,000BJ14R032 =xInodor de porcellana de tanc baix, de color blanc, amb sortida
horitzontal. Inclòs joc de fixacions, accessoris.
Marca ROCA sèrie VICTORIA, referència 342300.

u

22,8700022,870001,000BJ14R200 =xSeient i tapa lacats, bisagras d'acer inoxidable, per a inodor.
Marca ROCA sèrie VICTORIA, referència 801300.

u

47,5400047,540001,000BJ14R201 =xTanc amb tapa i mecanisme polsador enrasat interruptible.
Marca ROCA, sèrie VICTORIA, referència 341395.

u

0,387507,750000,050BJ1ZS000 =xPasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques
turques

kg

Subtotal... 99,66750 99,66750

COST DIRECTE 127,26250

3,817883,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

131,08038COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €154,78U Subministrament i col·locació d'urinari de porcellana
vitrificada amb evacuació sifònica i alimentació integrada, de
color blanc, col·locat amb fixacions murals i connectat a un
ramal, inclou maniguet d'alimentació, tap de neteja, joc de
fixacions i segellat amb silicona. Totalment muntat i
connexionat a la xarxa d'evacuació.
Marca ROCA model MURAL referència 353330001.

EJ16R001 Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,17600/R 22,720000,800A012M000 =xOficial 1a muntadorh

9,76500/R 19,530000,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 27,94100 27,94100
Materials:

0,3620014,480000,025B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

121,97000121,970001,000BJ16R001 =xUrinari de porcellana vitrificada amb evacuació sifònica i
alimentació integrada, de color blanc, col·locat amb fixacions
murals i connectat a un ramal, inclou maniguet d'alimentació,
tap de neteja i joc de fixacions.
Marca ROCA model MURAL referència 353330001.

U

Subtotal... 122,33200 122,33200
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 150,27300

4,508193,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

154,78119COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €79,65u Subministrament i col·locació de punt de neteja per a zones
humides, format per aixeta de jardí, amb connexió per a
mangeura muntada superficialment, de llautó cromat, preu
alt, amb sortida roscada de diàmetre 3/4´´ i entrada roscada
de 1/2´´, instal·lada a l'interior de caixa encastada en
paviment i amb tapa d'acer inoxidable (de mides combinades
amb l'especejament del material al que s'adapti -250x250
mm normalment) i clau antivandàlica.
Totalment muntada connectada i connexionada

EJ2ZA001 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,81600/R 22,720000,300A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,46250/R 19,500000,075A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 8,27850 8,27850
Materials:

11,5000011,500001,000BJ2Z1121 =xAixeta tipus senzill mural, per a muntar superficialment, de
llautó cromat, preu alt, amb sortida roscada de 3/4´´ i entrada
roscada de 1/2´´

u

12,2500012,250001,000BJ2ZAX01 =xCaixa de plàstic de 250x250 mm per a encastar en mursu

45,3000045,300001,000BJ2ZAX02 =xTapa acer inoxidable 250x250 amb marc i clauu

Subtotal... 69,05000 69,05000

COST DIRECTE 77,32850

2,319863,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

79,64836COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,22u Sifó de botella per a urinari mural, de PVC de diàmetre 32
mm, connectat a un ramal de PVC

EJ36B7NG Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,54400/R 22,720000,200A012J000 =xOficial 1a lampistah

0,97500/R 19,500000,050A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 5,51900 5,51900
Materials:

2,460002,460001,000BJ36B7NG =xSifó de botella per a urinari mural, de PVC de diàmetre 32
mm, per a connectar al ramal de PVC

u

Subtotal... 2,46000 2,46000
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COST DIRECTE 7,97900

0,239373,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

8,21837COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,61U Subministrament i col·locació de dosificador de sabó
Medicolor d'acer inoxidable AISI 304, amb indicador de
volum i capacitat de 0,6 litres. Totalment muntat.
Marca MEDICLINICS referència DJ0051CS

EJ42M003 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,54400/R 22,720000,200A012J000 =xOficial 1a lampistah

3,90000/R 19,500000,200A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 8,44400 8,44400
Materials:

41,6600041,660001,000BJ42M003 =xDosificador de sabó d'acer inoxidable AISI 304 vertical.
Medicolor acabat satinat. Amb capacitat de 0,6 L
Marca MEDICLINICS referència DJ0051CS

U

Subtotal... 41,66000 41,66000

COST DIRECTE 50,10400

1,503123,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

51,60712COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,50u Dispensador de tovallons de paper, muntat sobre paret i amb
clau. Model DJ0106CS de Mediclinics. Totalment col·locat. 

EJ43000G Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,33200/R 20,830000,400A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 8,33200 8,33200
Materials:

39,7300039,730001,000BJ43000G =xDispensador de tovallons de paper, muntat sobre paret i amb
clau. Model DJ0106CS de Mediclinics. 

u

Subtotal... 39,73000 39,73000

COST DIRECTE 48,06200

1,441863,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

49,50386COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €38,90u Dispensador de paper higiènic, muntat sobre paret, model
PRO-783 CS de Mediclinic. Totalment col·locat. 

EJ43001G Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,29050/R 20,830000,350A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 7,29050 7,29050
Materials:

30,4800030,480001,000BJ3U001G =xDispensador de paper higiènic, muntat sobre paret, model
PRO-783 CS de Mediclinic. 

u

Subtotal... 30,48000 30,48000

COST DIRECTE 37,77050

1,133123,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

38,90362COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,15U Subministrament i col·locació de dispensador de paper
higiènic, d'acer inoxidable, acabat satinat, amb capacitat per
a tres rotllos, de dimensions 380 x 116 x 130 mm. Totalment
muntat.
Marca MEDICLINICS, referència PR0781CS (73007CS).

EJ43M002 Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,54400/R 22,720000,200A012J000 =xOficial 1a lampistah

3,90000/R 19,500000,200A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 8,44400 8,44400
Materials:

34,4200034,420001,000BJ43M002 =xDispensador de paper higiènic, d'acer inoxidable, acabat
satinat, amb capacitat per a tres rotllos, de dimensions 380 x
116 x 130 mm.
Marca MEDICLINICS, referència PR0781CS (73007CS).

U

Subtotal... 34,42000 34,42000

COST DIRECTE 42,86400

1,285923,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

44,14992COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €82,18u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, moel
BAIO90CS de Mediclinics o equivalent, amb kit
anticonductivitat elèctrica. Totalment col·locat. 

EJ46U003 Rend.: 1,000P- 57

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

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
7,29050/R 20,830000,350A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 7,29050 7,29050
Materials:

72,5000072,500001,000BJ46U003 =xBarra mural fixa en angle per a bany adaptat, moel
BAIO90CS de Mediclinics o equivalent, amb kit
anticonductivitat elèctrica. 

u

Subtotal... 72,50000 72,50000

COST DIRECTE 79,79050

2,393723,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

82,18422COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €128,40u Barra de suport abatible per a bany adaptat, model
BG0800CS de Mediclinics o equivalent amb kit
anticonductivitat elèctrica. Totalment col·locat.

EJ46U020 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,66400/R 20,830000,800A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 16,66400 16,66400
Materials:

108,00000108,000001,000BJ46U020 =xBarra de suport abatible per a bany adaptat, model
BG0800CS de Mediclinics o equivalent amb kit
anticonductivitat elèctrica. 

u

Subtotal... 108,00000 108,00000

COST DIRECTE 124,66400

3,739923,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

128,40392COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €583,66u Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de
150 l de capacitat, amb un serpentí tubular, amb cubeta
d'acer inoxidable i aïllament de poliuretà, col.locat en posició
vertical amb fixacions murals i connectat
Marca FAGOR, model M-150 N3

EJAA1311 Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

68,16000/R 22,720003,000A012J000 =xOficial 1a lampistah

58,50000/R 19,500003,000A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 126,66000 126,66000
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
440,00000440,000001,000BJAA1310 =xAcumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de

150 l de capacitat, amb un serpentí tubular, amb cubeta
d'acer inoxidable i aïllament de poliuretà
Marca FAGOR, model M-150 N3

u

Subtotal... 440,00000 440,00000

COST DIRECTE 566,66000

16,999803,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

583,65980COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29.688,46u Ascensor elèctric d'adherència adaptat amb maquinaria
integrada en forat de la casa KONE (monospace) sèrie C5 o
equivalent, per a 8 persones (630 kg), 1,00 m/s, regulada
electrònicament per frequència variable V3F, 4 parades,
maniobra universal simple i sistema de control i transmisió
sèrie LCE de kone, portes d'accès PF-30 corredisses
automatiques de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària d'acer
inoxidable satinat, cabina de dimensions mínimes interiors:
110/120 cm x 140 cm, amb portes corredisses automatiques
d'acer inoxidable satinat, amb cortina fotoelèctrica en marcs
de les mateixes. 3 passamans d'acer inoxidable, parets
d'acer inox folrat de fórmica, front de porta d'acer inox, mirall
en una paret, sostre de reixa d'acer inoxidable amb
fluorescents, paviment a escollir i sòcol d'acer inoxidable.
revestiment confort. Kit de bateria d'emergència, equip
d'il·luminació, botonera de cabina, il·luminació i alarma
d'emergència, medidor de càrrega (amb bloqueig marxa en
cas d'exces). Botoneres de pisos braïlle amb pulsadors amb
indicador de sentit, display numèric i sonor, apertura de
portes, sobrecàrrega i alarma, i citòfon i pany i clau per
trucada prioritària. Queden inclosos els elements com: ganxo
per muntatge de maquinària, escala de baixada al fosso,
rosari de llums, dintells metàl·lics sobre les portes etc...i els
revestiments exteriors de cabina, de revestit del mur superior
i els remats vistos amb acer inoxidable. S'inclou la connexió
telefónica, quadre i instal·lació eléctrica, reixa ventilació,
il·luminació nucli ascensor, les ajudes de paleta necessàries,
projecte, legalitzacions i permisos dels serveis d'indústria de
la Generalitat, i 1 any de manteniment.

EL79IBS2 Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3.976,00000/R 22,72000175,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3.417,75000/R 19,53000175,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7.393,75000 7.393,75000
Materials:

16.320,0000016.320,000001,000BL79I00Z =xMaterials per a ascensor elèctric d'adherència per a
minusvalids sense cambra maquines, per a 8 persones (600
kg), 1,00 m/s, sistema d'accionament de 2 velocitats, 4
parades, maniobra universal simple, portes d'acces
corredisses automatiques de 80 cm d'amplària i 200 cm
d'alçària d'acer inoxidable, cabina amb portes corredisses
automatiques d'acer inoxidable i qualitat alta

u
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 16.320,00000 16.320,00000
Altres:

5.110,000005.110,000001,000BL79I0ZZ =xMaterials per a revestits d'acer inoxidable de murs, cantells,
remats i cabina.

ut

Subtotal... 5.110,00000 5.110,00000

COST DIRECTE 28.823,75000

864,712503,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

29.688,46250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,93U Subministrament i col·locació de detector de monóxid de
carbonI, compost per; cap detector, sòcal de connexió i
suplement de fixació per entrada directa de tub. Sensor tipus
semiconductor. 
Totalment instal·lat i programat.
Model KM170. Marca:UTC

EM11N003 Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,45280/R 22,720000,240A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,68720/R 19,530000,240A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 10,14000 10,14000
Materials:

43,8800043,880001,000BM11N003 =xSubministrament i col·locació de detector de monóxid de
carbonI, compost per; cap detector, sòcal de connexió i
suplement de fixació per entrada directa de tub. Sensor tipus
semiconductor. 
Totalment instal·lat i programat.

Model KM170. Marca:UTC

U

0,280000,280001,000BMY11000 =xPart proporcional d'elements especials per a detectorsu

Subtotal... 44,16000 44,16000

COST DIRECTE 54,30000

1,629003,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

55,92900COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €24,39u Subministrament i col·locació de detector termovelocimetric
amb sortida a indicador remot, UNE 23-007 secció 5.
Disposa de'una sortida per connectar un indicador remot.
Especificacions:
Tensió de treball: de 16 a 28 *VCC
Consum de corrent:
Inactiu a 24 *VCC: < 100 µA
Alarma a 24 *VCC: < 100 dt.
Dimensions (a x Ø): 60 mm x 108 mm
Totalment muntat i programat.
Marca UTC model KV210P

EM11NA72 Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,45280/R 22,720000,240A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,68720/R 19,530000,240A013M000 =xAjudant muntadorh

1,80300/R 36,060000,050A0200001 =xTècnic programadorh

Subtotal... 11,94300 11,94300
Materials:

11,4600011,460001,000BM11NA72 =xSubministrament i col·locació de detector termovelocimetric
amb sortida a indicador remot, UNE 23-007 secció 5.
Disposa de'una sortida per connectar un indicador remot.
Especificacions:

Tensió de treball: de 16 a 28 *VCC
Consum de corrent:
Inactiu a 24 *VCC: < 100 µA
Alarma a 24 *VCC: < 100 dt.
Dimensions (a x Ø): 60 mm x 108 mm

Totalment muntat i programat.
Marca UTC model KV210P

u

0,280000,280001,000BMY11000 =xPart proporcional d'elements especials per a detectorsu

Subtotal... 11,74000 11,74000

COST DIRECTE 23,68300

0,710493,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

24,39349COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €604,98u Subministrament i col·locació de central de detecció de
Monóxid de carboni de 3 zones. Capacitat de 15 detectors
per zona cablejats a tres fils de 1,5mm. 
Incloent 1 mòdul d'ampliació per a una zona per a poder
traballar amb cinc zones. 
Totalment instal·lada i programada.
Model KM260/ 3R3-09 Marca: UTC

EM12IN96 Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,26400/R 22,720001,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

23,43600/R 19,530001,200A013M000 =xAjudant muntadorh
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 50,70000 50,70000
Materials:

536,19000536,190001,000BM12IN95 =xSubministrament i col·locació de central de detecció de
Monóxid de carboni de 3 zones ampliable a 5 zones.
Capacitat de 15 detectors per zona cablejats a tres fils de
1,5mm. 
Incloent 1 mòdul d'ampliació per a una zona per a poder
traballar amb cinc zones. 

Totalment instal·lada i programada.
Model KM260/ 3R3-09 Marca: UTC

U

0,470000,470001,000BMY12000 =xPart proporcional d'elements especials per a centrals de
detecció

u

Subtotal... 536,66000 536,66000

COST DIRECTE 587,36000

17,620803,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

604,98080COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €459,82u Subministrament i col·locació de central de detecció
d'incendis convencional de 16 zones x 20 detectors / zona,
microprocesades muntada en xassís metàl·lic i carcassa de
plàstic amb capacitat per allotjar 2 bateries. Inclós dues
bateries de 12 V. i 7,2 A.h i programa de configuració
corresponent.
Totalment instal·lada, programada i en funcionament.
Marca UTC mod. NK708

EM12NA11 Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

31,80800/R 22,720001,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh

27,34200/R 19,530001,400A013M000 =xAjudant muntadorh

72,12000/R 36,060002,000A0200001 =xTècnic programadorh

Subtotal... 131,27000 131,27000
Materials:

275,98000275,980001,000BM12NA11 =xSubministrament i col·locació de central de detecció
d'incendis convencional de 16 zones x 20 detectors / zona,
microprocesades muntada en xassís metàl·lic i carcassa de
plàstic amb capacitat per allotjar 2 bateries. Inclós dues
bateries de 12 V. i 7,2 A.h i programa de configuració
corresponent.
Totalment instal·lada, programada i en funcionament.
Marca UTC mod. NK708

u

3,400003,400001,000BMY12022 =xsdgsdgsdu

35,7800017,890002,000EM12N900 =xBS-127N  BATERIA 12 V. 7,2 AHu

Subtotal... 315,16000 315,16000

COST DIRECTE 446,43000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
13,392903,00%DESPESES

INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

459,82290COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €465,58u Subministrament i col·locació de Font d'alimentació externa 
FONT D'ALIMENTACIÓ COMMUTADA 27 V 7,5 A 216 W

CAIXA FONT 9039 + FONT 27V 5,6A 9030
CAIXA SUPORT PER A FONT DUES BAT 7A.Caixa per
allotjar les fonts d'alimentació,amb espai per a bateries de 7
Ah (00001180) (no incloses).Disposa de pilot de supervisio
per Fo.230 *Vca.
FONT D'ALIMENTACIÓ COMMUTADA 27 V 5,6 A 162 W
Inclòs carregador.
Inclòs carregador.
Totalment instal·lada, programada i en funcionament.

ref WOOO9031 marca LPG

EM12NA12 Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,36000/R 22,720000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,85900/R 19,530000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 17,21900 17,21900
Materials:

399,02000399,020001,000BM12NA12 =xSubministrament i col·locació de Font d'alimentació externa 
FONT D'ALIMENTACIÓ COMMUTADA 27 V 7,5 A 216 W

CAIXA FONT 9039 + FONT 27V 5,6A 9030
CAIXA SUPORT PER A FONT DUES BAT 7A.Caixa per
allotjar les fonts d'alimentació,amb espai per a bateries de 7
Ah (00001180) (no incloses).Disposa de pilot de supervisio
per Fo.230 *Vca.
FONT D'ALIMENTACIÓ COMMUTADA 27 V 5,6 A 162 W
Inclòs carregador.
Inclòs carregador.
Totalment instal·lada, programada i en funcionament.

ref WOOO9031 marca LPG

u

35,7800017,890002,000EM12N900 =xBS-127N  BATERIA 12 V. 7,2 AHu

Subtotal... 434,80000 434,80000

COST DIRECTE 452,01900

13,560573,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

465,57957COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €65,75u Subministrament i col·locació de sirena interio en
policarbonat color vermell consum 24 Vcc / 4-41mA  
Alimentació: 17 - 60 VDC  consum: 4 - 41mA @ 24 VDC
94 to 106dB(A)
Nombre de tons: 32
Dimensions (Ø x D):100 x 81 mm
Pes: 215g / Color: Vermell
Totalment muntada i conexionada
Marca UTC model AS363

EM13NAB1 Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,68000/R 22,720000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,88250/R 19,530000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 10,56250 10,56250
Materials:

0,470000,470001,000BMY13000 =xPart proporcional d'elements especials per a sirenesu

52,8000052,800001,000BN13NAB1 =xSubministrament i col·locació de sirena interio en
policarbonat color vermell consum 24 Vcc / 4-41mA  
Alimentació: 17 - 60 VDC  consum: 4 - 41mA @ 24 VDC
94 to 106dB(A)
Nombre de tons: 32
Dimensions (Ø x D):100 x 81 mm
Pes: 215g / Color: Vermell

Totalment muntada i conexionada
Marca UTC model AS363

u

Subtotal... 53,27000 53,27000

COST DIRECTE 63,83250

1,914983,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

65,74748COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €97,80u Sirena electrònica color vermell, Inclou base de muntatge en
superficie, grau de protecció ambiental Totalment muntada i
programada.
Marca:UTC o similar/equivalent.

EM14N011 Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,16360/R 36,060000,060A012M001 =xOficial 1a muntadorh

13,67100/R 19,530000,700A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 15,83460 15,83460
Materials:

74,6400074,640001,000ANSE4 =xSirena electrònica color vermell, Inclou base de muntatge en
superficie, grau de protecció ambiental Totalment muntada i
programada.

Marca:UTC o similar/equivalent.

u

0,280000,280001,000BMY11000 =xPart proporcional d'elements especials per a detectorsu

4,200004,200001,000NBSB =xBase rodona.u
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Subtotal... 79,12000 79,12000

COST DIRECTE 94,95460

2,848643,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

97,80324COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.812,57u Lloc de control de ruixadors de 3´´ de diàmetre, unió ranura i
ranura, per a col·locar en posició vertical, format per vàlvula
de retenció i alarma de ferro colat, trim d'acer galvanitzat i
cambra de retard de fosa.
Alarma hidràulica, amb motor d'aigua i gong d'aliatge
d'alumini.
Accessoris i peces especials per a connexió de lloc de
control de ruixadors a xarxa de distribució d'aigua.

EM24VK55 Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

90,88000/R 22,720004,000A012J000 =xOficial 1a lampistah

181,76000/R 22,720008,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

156,24000/R 19,530008,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 428,88000 428,88000
Materials:

1.944,410001.944,410001,000BM24VK55 =xLloc de control de ruixadors de 3´´ de diàmetre, unió ranura i
ranura, per a col·locar en posició vertical, format per vàlvula
de retenció i alarma de ferro colat, trim d'acer galvanitzat i
cambra de retard de fosa.
Alarma hidràulica, amb motor d'aigua i gong d'aliatge
d'alumini.
Accessoris i peces especials per a connexió de lloc de
control de ruixadors a xarxa de distribució d'aigua.

u

356,56000356,560001,000BM24VK56 =xLloc de control de ruixadors de 4´´ de diàmetre, unió ranura i
ranura, per a col·locar en posició vertical, format per vàlvula
de retenció i alarma de ferro colat, trim d'acer galvanitzat i
cambra de retard de fosa.
Alarma hidràulica, amb motor d'aigua i gong d'aliatge
d'alumini.
Accessoris i peces especials per a connexió de lloc de
control de ruixadors a xarxa de distribució d'aigua.

u

0,800000,800001,000BMY24000 =xPart proporcional d'elements especials per a
detectors-extintors automàtics

u

Subtotal... 2.301,77000 2.301,77000

COST DIRECTE 2.730,65000

81,919503,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

2.812,56950COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €145,30u Subministrament i col·locació vàlvula de probes i neteja per a
sistemes de automàtics d'extinció d'incendis. Format per els
següents elements:
* Punt de prova/neteja de 1´´ amb orifici de prova de 1/22
incloent vàlvula de seguretat de 12 bar, presa per a
pressòstat i bypas
* Manòmetre per aigua 0-16 bar 1/4´´
* Reducció galvànica per a connexióde 1/2´´ a 1/4´´
Totalment muntat i connectat, incloent accessoris de
connexionat i proves d'estanqueitat.
Anber-Globe

EM25VKN1 Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,99200/R 22,720001,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh

21,67830/R 19,530001,110A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 46,67030 46,67030
Materials:

94,4000094,400001,000BM25VKN1 =xVàlvula de probes i neteja per a sistemes de automàtics
d'extinció d'incendis de . Format per els següents elements:
* Punt de prova/enteja de 1´´ amb orifici de prova de 1/22
incloent vàlvula de seguretat de 12 bar, presa per a
pressòstat i bypas
* Manòmetre per aigua 0-16 bar 1/4´´
* Reducció galvànica per a connexióde 1/2´´ a 1/4´´
Incloent accessoris de connexionat i proves d'estanqueitat.
Marca VIKING o similar

u

Subtotal... 94,40000 94,40000

COST DIRECTE 141,07030

4,232113,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

145,30241COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5.000,00u Partida alçada pels cables de connexióEMD6N200 Rend.: 1,000P- 70

 €8.000,00u Partida alçada per a cables de connexióEMD6N216 Rend.: 1,000P- 71

 €9,83u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de
salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada
mecànicament

EMDBU005 Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,40800/R 22,720000,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,92950/R 19,530000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,33750 6,33750
Materials:



Aparcament Públic
Aparcament de dues plantes per a l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 68Data: 13/10/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,210003,210001,000BMDBU005 =xPlaca de senyalització interior per a indicació de sistemes de

protecció contraindendis, de 210 x 297 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada
mecànicament

u

Subtotal... 3,21000 3,21000

COST DIRECTE 9,54750

0,286433,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

9,83393COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.936,08u Subministrament i instal.lació de rótul tipus banderola a dues
cares, carcassa en acer inoxidable a força d'angles i platina
soldats, frontal d'alumini, il·luminació interior mitjançant tubs
fluorescents.
*LLIURE / *COMPLET en *leds d'alta lluminositat, amb
*fotocélula d'ajust automàtic a la lluminositat ambiental,
visera d'alumini negre. Logo B:*SM
Banderola,pal,ancoratge i cel.lula fotoelèctrica. 
Dim.800 x 1.000 mm.
Totalment instal.lat i muntat.
Fabricant : FERO S.A

EMDBU008 Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

45,44000/R 22,720002,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

39,06000/R 19,530002,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 84,50000 84,50000
Materials:

2.766,060002.766,060001,000BMDBU008 =xSubministrament i instal.lació de rótul tipus banderola a dues
cares, carcassa en acer inoxidable a força d'angles i platina
soldats, frontal d'alumini, il·luminació interior mitjançant tubs
fluorescents.
*LLIURE / *COMPLET en *leds d'alta lluminositat, amb
*fotocélula d'ajust automàtic a la lluminositat ambiental,
visera d'alumini negre. Logo B:*SM
Banderola,pal,ancoratge i cel.lula fotoelèctrica. 
Dim.800 x 1.000 mm.

Totalment instal.lat i muntat.
Fabricant : FERO S.A

u

Subtotal... 2.766,06000 2.766,06000

COST DIRECTE 2.850,56000

85,516803,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

2.936,07680COST EXECUCIÓ MATERIAL



Aparcament Públic
Aparcament de dues plantes per a l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 69Data: 13/10/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €13,20u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de
salvament i vies d'evacuació, de 420 x 297 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada
mecànicament

EMDBU010 Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,40800/R 22,720000,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,92950/R 19,530000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,33750 6,33750
Materials:

6,480006,480001,000BMDBU010 =xPlaca de senyalització interior per a indicació de mesures de
salvament i vies d'evacuació, de 420 x 297 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes UNE y DIN, per a fixar
mecànicament

u

Subtotal... 6,48000 6,48000

COST DIRECTE 12,81750

0,384533,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

13,20203COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,50u Subministrament i col.locació Placa de senyalització interior
per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació,
de 650x150 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes
UNE i DIN, fixada mecànicament.
Per a col.locació adossat a sostre, a paret, suspés o amb
banderola esquerra o dreta, segons necessitats de projecte i
DF

EMDBU050 Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,40800/R 22,720000,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,92950/R 19,530000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,33750 6,33750
Materials:

16,4800016,480001,000BMDBU050 =xPlaca de senyalització interior per a indicació de mesures de
salvament i vies d'evacuació, de 650x150 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes UNE y DIN, per a fixar
mecànicament

u

Subtotal... 16,48000 16,48000

COST DIRECTE 22,81750

0,684533,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

23,50202COST EXECUCIÓ MATERIAL



Aparcament Públic
Aparcament de dues plantes per a l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 70Data: 13/10/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €46,51u Subministrament i col.locació Placa de senyalització interior
per a indicació vertical de trànsit Ø500 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada
mecànicament

EMDBUS00 Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,81600/R 22,720000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,85900/R 19,530000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 12,67500 12,67500
Materials:

32,4800032,480001,000BMDBUS00 =xPlaca de senyalització interior per a indicació vertical de
trànsit Ø500 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes
UNE y DIN, per a fixar mecànicament

u

Subtotal... 32,48000 32,48000

COST DIRECTE 45,15500

1,354653,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

46,50965COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,63u Subministrament i col.locació Placa de senyalització interior
per a indicació vertical de trànsit tipus MOPU Ø600 mm, amb
pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada
mecànicament

EMDBUS01 Rend.: 1,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,81600/R 22,720000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,85900/R 19,530000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 12,67500 12,67500
Materials:

36,4800036,480001,000BMDBUS01 =xPlaca de senyalització interior per a indicació vertical de
trànsit tipus MOPU Ø600 mm, amb pintura fotoluminiscent
segons normes UNE y DIN, per a fixar mecànicament

u

Subtotal... 36,48000 36,48000

COST DIRECTE 49,15500

1,474653,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

50,62965COST EXECUCIÓ MATERIAL



Aparcament Públic
Aparcament de dues plantes per a l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 71Data: 13/10/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €316,83u Subministrament i col.locació de rètol il·luminat des de
l'interior amb tubs fluorescents i plaques PMMA de mides
440x220mm amb perfil extruit d'alumini, bateria d'emergència
incorporada.
Amb acabats amb logotips a definir per DF, segons
normativa vigent
Per a col.locació adossat a sostre, a paret, suspés o amb
banderola esquerra o dreta, segons necessitats de projecte i
DF
Marca FEROSA o similar model homologat aparcament

EMDBUS02 Rend.: 1,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,36000/R 22,720000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

9,76500/R 19,530000,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 21,12500 21,12500
Materials:

286,48000286,480001,000BMDBUS02 =xRètol il·luminat des de l'interior amb tubs fluorescents i
plaques PMMA de mides 440x220mm amb perfil extruit
d'alumini, bateria d'emergència incorporada.
Amb acabats amb logotips a definir per DF, segons
normativa vigent
Per a col.locació adossat a sostre, a paret, suspés o amb
banderola esquerra o dreta, segons necessitats de projecte i
DF
Marca FEROSA o similar model homologat aparcament BSM

u

Subtotal... 286,48000 286,48000

COST DIRECTE 307,60500

9,228153,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

316,83315COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €378,63u Subministrament i col.locació de rètol il·luminat des de
l'interior amb tubs fluorescents i plaques PMMA de mides
620x220mm amb perfil extruit d'alumini, bateria d'emergència
incorporada.
Amb acabats amb logotips a definir per DF, segons
normativa vigent
Per a col.locació adossat a sostre, a paret, suspés o amb
banderola esquerra o dreta, segons necessitats de projecte i
DF
Marca FEROSA o similar model homologat aparcament

EMDBUS03 Rend.: 1,000P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,36000/R 22,720000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

9,76500/R 19,530000,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 21,12500 21,12500
Materials:



Aparcament Públic
Aparcament de dues plantes per a l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 72Data: 13/10/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
346,48000346,480001,000BMDBUS03 =xRètol il·luminat des de l'interior amb tubs fluorescents i

plaques PMMA de mides 660x220mm amb perfil extruit
d'alumini, bateria d'emergència incorporada.
Amb acabats amb logotips a definir per DF, segons
normativa vigent
Per a col.locació adossat a sostre, a paret, suspés o amb
banderola esquerra o dreta, segons necessitats de projecte i
DF
Marca FEROSA o similar model homologat aparcament BSM

u

Subtotal... 346,48000 346,48000

COST DIRECTE 367,60500

11,028153,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

378,63315COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €461,03u Subministrament i col.locació de rètol il·luminat des de
l'interior amb tubs fluorescents i plaques PMMA de mides
720x480mm amb perfil extruit d'alumini, bateria d'emergència
incorporada.
Amb acabats amb logotips a definir per DF, segons
normativa vigent
Per a col.locació adossat a sostre, a paret, suspés o amb
banderola esquerra o dreta, segons necessitats de projecte i
DF
Marca FEROSA o similar model homologat aparcament

EMDBUS04 Rend.: 1,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,36000/R 22,720000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

9,76500/R 19,530000,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 21,12500 21,12500
Materials:

426,48000426,480001,000BMDBUS0 =xRètol il·luminat des de l'interior amb tubs fluorescents i
plaques PMMA de mides 760x480mm amb perfil extruit
d'alumini, bateria d'emergència incorporada.
Amb acabats amb logotips a definir per DF, segons
normativa vigent
Per a col.locació adossat a sostre, a paret, suspés o amb
banderola esquerra o dreta, segons necessitats de projecte i
DF
Marca FEROSA o similar model homologat aparcament BSM

u

Subtotal... 426,48000 426,48000

COST DIRECTE 447,60500

13,428153,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

461,03315COST EXECUCIÓ MATERIAL



Aparcament Públic
Aparcament de dues plantes per a l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 73Data: 13/10/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €449,57u Subministrament i col.locació de rètol il·luminat des de
l'interior amb tubs fluorescents i plaques PMMA de mides
720x480mm amb perfil extruit d'alumini, bateria d'emergència
incorporada.
Amb acabats amb logotips per senyalar places de recàrrega
de vehicles elèctrics a definir per DF, segons normativa
vigent
Per a col.locació adossat a sostre, a paret, suspés o amb
banderola esquerra o dreta, segons necessitats de projecte i
DF
Marca FEROSA o similar model homologat aparcament

EMDBUS15 Rend.: 1,000P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,36000/R 22,720000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

9,76500/R 19,530000,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 21,12500 21,12500
Materials:

415,35000415,350001,000BMDBUS15 =xSubministrament i col.locació de rètol il·luminat des de
l'interior amb tubs fluorescents i plaques PMMA de mides
720x480mm amb perfil extruit d'alumini, bateria d'emergència
incorporada.
Amb acabats amb logotips per senyalar places de recàrrega
de vehicles elèctrics a definir per DF, segons normativa
vigent
Per a col.locació adossat a sostre, a paret, suspés o amb
banderola esquerra o dreta, segons necessitats de projecte i
DF
Marca FEROSA o similar model homologat aparcament BSM

u

Subtotal... 415,35000 415,35000

COST DIRECTE 436,47500

13,094253,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

449,56925COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €106,98u Subministrament i instal·lació de pany elèctric per encastar
d'alumini, 3000N monitoritzat. 
Dimensions: 228x38x27mm.
Incloent font alimentació estabilitzada i passacables
antivandalic. 
Totalment muntat i connexionat.
Mod. mod FE322 GE Security  o equivalent.

EMDW300C Rend.: 1,000P- 82

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,40800/R 22,720000,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,92950/R 19,530000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,33750 6,33750
Materials:

23,7300023,730001,000BMDW103C =xPassacables antivandàlic

Marca ARCON ref.10312

u



Aparcament Públic
Aparcament de dues plantes per a l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 74Data: 13/10/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
73,8000073,800001,000BMDW200C =xSubministrament i instal·lació de pany elèctric per encastar

d'alumini, 3000N monitoritzat. 
Dimensions: 228x38x27mm.
Incloent font alimentació estabilitzada i passacables
antivandalic. 

Totalment muntat i connexionat.
Mod. mod FE322 GE Security  o equivalent.

u

Subtotal... 97,53000 97,53000

COST DIRECTE 103,86750

3,116033,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

106,98353COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17.796,551 Subministrament i col.locació de lector de matricules que
permet el reconeixement de matricules per realitzar el control
de accés, per carril fins a 3,5m. Conexió a xarxa TCP / IP. 
Llicència software IP_PLATE
Concentrador equips lectura
Equip (càmera) de lectura INNOVA OSIRIS VIA
amb 3 camares entrada i sortida rotacional i sortida
aparcament planta soterrani 2
Connexionat i posada en marxa matricules
Totalment instal.lat i en funcionament

EMDW935A Rend.: 1,000P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

45,44000/R 22,720002,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 45,44000 45,44000
Materials:

17.232,7600017.232,760001,000BMDW935A =xSubministrament i col.locació de lector de matricules que
permet el reconeixement de matricules per realitzar el control
de accés, per carril fins a 3,5m. Conexió a xarxa TCP / IP. 

Llicència software IP_PLATE
Concentrador equips lectura
Equip (càmera) de lectura INNOVA OSIRIS VIA
amb 3 camares entrada i sortida rotacional i sortida
aparcament planta soterrani 2
Connexionat i posada en marxa matricules

Totalment instal.lat i en funcionament

1

Subtotal... 17.232,76000 17.232,76000

COST DIRECTE 17.278,20000

518,346003,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

17.796,54600COST EXECUCIÓ MATERIAL



Aparcament Públic
Aparcament de dues plantes per a l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 75Data: 13/10/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2.595,78U Subministrament i instal.lació de Barrera elegance de les
seguents característiques:
· Braç fix
· Control per microprocessador
· Motor d'1/2 C.V. (a.c.)
· Temps de maniobra < 1 *seg.
Inclou detector de presencia mitjançant llaç inductiu i kit
d'articulació de barrera.
Totalment muntat, instal.lat i en funcionament.
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

EMEBSB01 Rend.: 1,000P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

113,60000/R 22,720005,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

78,12000/R 19,530004,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 191,72000 191,72000
Materials:

2.328,450002.328,450001,000BMEBSB01 =xSubministrament i instal.lació de Barrera elegance de les
seguents característiques:
· Braç fix
· Control per microprocessador
· Motor d'1/2 C.V. (a.c.)
· Temps de maniobra < 1 *seg.
Inclou detector de presencia mitjançant llaç inductiu i kit
d'articulació de barrera.
Totalment muntat, instal.lat i en funcionament.
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

U

Subtotal... 2.328,45000 2.328,45000

COST DIRECTE 2.520,17000

75,605103,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

2.595,77510COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9.541,80U Subministrament i instal.lació de emissor de tiquets BL
CETAI
Característiques:
· Lector motoritzat B/Lateral
· Impressió tiquet a Tinta
· Temps d'emissió 2,2 *seg.
· *Display gràfic en 2 idiomes
· Capacitat dipòsit 5,000 Tiquets
· Inclou detector de presència
· Opcio Ethernet cobre AIB
· Opció Pantalla TFT+Ethernet
Els equips estaran preparats de fàbrica per poder albergar
*interfonos IP de Commend. 
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

EMEBSB02 Rend.: 1,000P- 85

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

227,20000/R 22,7200010,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

195,30000/R 19,5300010,000A013M000 =xAjudant muntadorh



Aparcament Públic
Aparcament de dues plantes per a l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 76Data: 13/10/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 422,50000 422,50000
Materials:

8.841,380008.841,380001,000BMEBSB02 =xSubministrament i instal.lació de emissor de tiquets BL
CETAI
Característiques:
· Lector motoritzat B/Lateral
· Impressió tiquet a Tinta
· Temps d'emissió 2,2 *seg.
· *Display gràfic en 2 idiomes
· Capacitat dipòsit 5,000 Tiquets
· Inclou detector de presència
· Opcio Ethernet cobre AIB
· Opció Pantalla TFT+Ethernet

Els equips estaran preparats de fàbrica per poder albergar
*interfonos IP de Commend. 

Totalment instal.at i en funcionament.
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

U

Subtotal... 8.841,38000 8.841,38000

COST DIRECTE 9.263,88000

277,916403,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

9.541,79640COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26.716,17U Subministrament i instal.lació de caixer automàtic
ESTANDAR CVTAI 
Per a sistema Banda Lateral. Sistema aceptació fins 14
monedas devolución de cambio de hasta 4
sistema de Recarregaa massiva de monedas Pantalla TFT
para información en
- Conjunt LECTOR 8 BILLETS CC  Cash code MDG
- Opció credit EMV en caixers Elegance 21
Totalment instal.at i en funcionament.
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

EMEBSB05 Rend.: 1,000P- 86

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

272,64000/R 22,7200012,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

234,36000/R 19,5300012,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 507,00000 507,00000
Materials:



Aparcament Públic
Aparcament de dues plantes per a l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 77Data: 13/10/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
24.681,0300024.681,030001,000BMEBSB05 =xSubministrament i instal.lació de caixer automàtic

ESTANDAR CVTAI 
Per a sistema Banda Lateral. Sistema aceptació fins 14
monedas devolución de cambio de hasta 4
sistema de Recarregaa massiva de monedas Pantalla TFT
para información en
- Conjunt LECTOR 8 BILLETS CC  Cash code MDG
- Opció credit EMV en caixers Elegance 21

Totalment instal.at i en funcionament.

Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

U

750,00000750,000001,000BMEBSB07 =xSubministrament i instal.lació de caixer automàtic
ESTANDAR CVTAI 
Per a sistema Banda Lateral. Sistema aceptació fins 14
monedas devolución de cambio de hasta 4
sistema de Recarregaa massiva de monedas Pantalla TFT
para información en
- Conjunt LECTOR 8 BILLETS CC  Cash code MDG
- Opció credit EMV en caixers Elegance 21

Totalment instal.at i en funcionament.

Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

U

Subtotal... 25.431,03000 25.431,03000

COST DIRECTE 25.938,03000

778,140903,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

26.716,17090COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9.541,80U Subministrament i instal.lació de validador de tiquets ref.
CVTAI 
Característiques:
· Lector motoritzat B/Lateral
· Impressió tiquet a tinta Negra
· *Display en 2 idiomes
· Dipòsit recollida de tiquets
· Opcio Ethernet cobre AIB
· Opció Pantalla TFT+Ethernet
· Els equips estaran preparats de fàbrica per poder albergar
interfonos IP  de Commend. 
Totalment instal.at i en funcionament.
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

EMEBSB06 Rend.: 1,000P- 87

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

227,20000/R 22,7200010,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

195,30000/R 19,5300010,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 422,50000 422,50000
Materials:



Aparcament Públic
Aparcament de dues plantes per a l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 78Data: 13/10/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
8.841,380008.841,380001,000BMEBSB06 =xSubministrament i instal.lació de validador de tiquets ref.

CVTAI B LATERAL

Característiques:
· Lector motoritzat B/Lateral
· Impressió tiquet a tinta Negra
· *Display en 2 idiomes
· Dipòsit recollida de tiquets
· Opcio Ethernet cobre AIB
· Opció Pantalla TFT+Ethernet
· Els equips estaran preparats de fàbrica per poder albergar
interfonos IP  de Commend. 
Totalment instal.at i en funcionament.

Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

U

Subtotal... 8.841,38000 8.841,38000

COST DIRECTE 9.263,88000

277,916403,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

9.541,79640COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36.051,09U Subministrament i instal.lació de caixer automàtic 
Totalment instal.at i en funcionament.
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

EMEBSB07 Rend.: 1,000P- 88

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

363,52000/R 22,7200016,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

351,54000/R 19,5300018,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 715,06000 715,06000
Materials:

750,00000750,000001,000BMEBSB07 =xSubministrament i instal.lació de caixer automàtic
ESTANDAR CVTAI 
Per a sistema Banda Lateral. Sistema aceptació fins 14
monedas devolución de cambio de hasta 4
sistema de Recarregaa massiva de monedas Pantalla TFT
para información en
- Conjunt LECTOR 8 BILLETS CC  Cash code MDG
- Opció credit EMV en caixers Elegance 21

Totalment instal.at i en funcionament.

Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

U

33.536,0000033.536,000001,000BMEBSB08 =xSubministrament i instal.lació de caixer automàtic 
Totalment instal.at i en funcionament.

Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

U

Subtotal... 34.286,00000 34.286,00000

COST DIRECTE 35.001,06000



Aparcament Públic
Aparcament de dues plantes per a l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 79Data: 13/10/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1.050,031803,00%DESPESES

INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

36.051,09180COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €926,23U Subministrament i instal.lació de mòdul permet engullir vales
comerç una vegada acceptats
· Inclou caixa recogida Vales acceptats
Totalment instal.lat i en funcionament.
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

EMEBSB10 Rend.: 1,000P- 89

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,72000/R 22,720001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

19,53000/R 19,530001,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 42,25000 42,25000
Materials:

857,00000857,000001,000BMEBSB10 =xSubministrament i instal.lació de mòdul permet engullir vales
comerç una vegada acceptats
· Inclou caixa recogida Vales acceptats

Totalment instal.lat i en funcionament.

Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

U

Subtotal... 857,00000 857,00000

COST DIRECTE 899,25000

26,977503,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

926,22750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8.505,59U Subministrament i instal.lació de equips per a centre de
control.
Unitat Central UCA. Lince 5.1 r11 amb funció també de caixa
manual.
Consola de comandament manual (Ibersegur) 
Opció mòdul comunicacions rs485 barreres 
Lector EMV caixa manual 
Totalment instal.lat i en funcionament.
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

EMEBSB11 Rend.: 1,000P- 90

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

227,20000/R 22,7200010,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

195,30000/R 19,5300010,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 422,50000 422,50000
Materials:



Aparcament Públic
Aparcament de dues plantes per a l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 80Data: 13/10/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
7.835,350007.835,350001,000BMEBSB11 =xSubministrament i instal.lació de equips per a centre de

control.

Unitat Central UCA. Lince 5.1 r11 amb funció també de caixa
manual.
Consola de comandament manual (Ibersegur segons
especificacions BSM) 
Opció mòdul comunicacions rs485 barreres 
Lector EMV caixa manual 

Totalment instal.lat i en funcionament.

Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

U

Subtotal... 7.835,35000 7.835,35000

COST DIRECTE 8.257,85000

247,735503,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

8.505,58550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.010,29U Subministrament i instal.lació de lector obreportes peatonal
centralitzat amb opció ethernet cobre aB
Totalment instal.lat i en funcionament.
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

EMEBSB12 Rend.: 1,000P- 91

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,72000/R 22,720001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

19,53000/R 19,530001,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 42,25000 42,25000
Materials:

1.909,490001.909,490001,000BMEBSB12 =xSubministrament i instal.lació de lector obreportes peatonal
centralitzat amb opció ethernet cobre aB

Totalment instal.lat i en funcionament.

Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

U

Subtotal... 1.909,49000 1.909,49000

COST DIRECTE 1.951,74000

58,552203,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

2.010,29220COST EXECUCIÓ MATERIAL



Aparcament Públic
Aparcament de dues plantes per a l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 81Data: 13/10/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €8.833,16U Subministrament i instal.lació de Control i gestió del sistema
Lince
Unitat Central UCA. Lince 5.1 r11 amb funció també de caixa
manual (inclou SAI)
Consola de comandament manual (Ibersegur)
Opció mòdul comunicacions rs485 barreres, inclou caixa
manual amb pagament emv
Totalment instal.lat i en funcionament.
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

EMEBSB13 Rend.: 1,000P- 92

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,72000/R 22,720001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

19,53000/R 19,530001,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 42,25000 42,25000
Materials:

8.533,630008.533,630001,000BMEBSB13 =xSubministrament i instal.lació de Control i gestió del sistema
Lince
Unitat Central UCA. Lince 5.1 r11 amb funció també de caixa
manual (inclou SAI)
Consola de comandament manual (Ibersegur segons
especificacions BSM)
Opció mòdul comunicacions rs485 barreres, inclou caixa
manual amb pagament emv

Totalment instal.lat i en funcionament.

Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

U

Subtotal... 8.533,63000 8.533,63000

COST DIRECTE 8.575,88000

257,276403,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

8.833,15640COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12.000,00u Partida alçada per a diferents connexionats i cablesEMEBSB16 Rend.: 1,000P- 93

 €761,27U Subministrament, conexionat i posada en marxa de:
Adaptació i autòmata plc per funcionament dual de exclusa o
obertura doble
Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

EMEBSB20 Rend.: 1,000P- 94

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,40800/R 22,720000,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,92950/R 19,530000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,33750 6,33750
Materials:



Aparcament Públic
Aparcament de dues plantes per a l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 82Data: 13/10/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
732,76000732,760001,000BMEBSB20 =xSubministrament, conexionat i posada en marxa de:

Adaptació i autòmata plc per funcionament dual de exclusa o
obertura doble

Marca IBERSEGUR / PARKAREGROUP

U

Subtotal... 732,76000 732,76000

COST DIRECTE 739,09750

22,172933,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

761,27042COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €123,28m Subministrament i instal.lació de teclat numeric, permet
l'activació de dos reles, 
Totalment instal.lat i en funcionament.
mod. FC42 marca FARFISA

EP434612 Rend.: 1,000P- 95

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,36000/R 22,720000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

9,76500/R 19,530000,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 21,12500 21,12500
Materials:

98,5600098,560001,000BP434612 =xSubministrament i instal.lació de teclat numeric, permet
l'activació de dos reles, 
Totalment instal.lat i en funcionament.
mod. FC42 marca FARFISA

m

Subtotal... 98,56000 98,56000

COST DIRECTE 119,68500

3,590553,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

123,27555COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9.290,60u Formació sala de control composta: Paret de suport de maó
calat, HD, de 240x115x100 mm, per a revestir, fins a una
alçària de 100 cm; arrebossat reglejat ambdues cares i pintat
amb pintura plàstica; tancament sala amb finestrals fixos
d'alumini de la casa Technal o equivalent, color blanc i
envidrament amb vidre laminar 6+6mm amb butiral
transparent, des de sobre la paret fins al sostre, amb una
porta vidriera amb vidre securitzat amb tancaportes, pany i
clau d'acer inoxidable; Taulell de treball de 55 a 75 mm de
fondària, amb armaris i calaixeres i amb cubeta d'acer
inoxidable per a pas de documents . 

EQ5A000R Rend.: 1,000P- 96

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:



Aparcament Públic
Aparcament de dues plantes per a l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 83Data: 13/10/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
9.020,000009.020,000001,000BQ5A000R =xFormació sala de control composta: Paret de suport de maó

calat, HD, de 240x115x100 mm, per a revestir, fins a una
alçària de 100 cm; arrebossat reglejat ambdues cares i pintat
amb pintura plàstica; tancament sala amb finestrals fixos
d'alumini de la casa Technal o equivalent, color blanc i
envidrament amb vidre laminar 6+6mm amb butiral
transparent, des de sobre la paret fins al sostre, amb una
porta vidriera amb vidre securitzat amb tancaportes, pany i
clau d'acer inoxidable; Taulell de treball de 55 a 75 mm de
fondària, amb armaris i calaixeres i amb cubeta d'acer
inoxidable per a pas de documents . Tot muntat segons
disposició especificada en els plànols A.23 i criteri BSM. 

u

Subtotal... 9.020,00000 9.020,00000

COST DIRECTE 9.020,00000

270,600003,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

9.290,60000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €345,18u Eixugamans antivandàlic, per aire calent amb sensor
electrònic de presència, tipus ''Speedflow'' model MOGACS''
de Mediclinics o equivalent. Totalment muntat i instal·lat. 

EQ8A000G Rend.: 1,000P- 97

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,36000/R 22,720000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

9,76500/R 19,530000,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 21,12500 21,12500
Materials:

314,00000314,000001,000BQ8AU00N =xEixugamans antivandàlic, per aire calent amb sensor
electrònic de presència, tipus ''Speedflow'' model MOGACS''
de Mediclinics o equivalent. 

u

Subtotal... 314,00000 314,00000

COST DIRECTE 335,12500

10,053753,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

345,17875COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €412,77U Subministrament i col·locació de secador de mans
antivandalic amb carcassa de xapa d'acer inoxidable AISI
304. Totalment muntat i connexionat.
Marca MEDICLINICS, referència Speedflow M06ACS.

EQ8AM004 Rend.: 1,000P- 98

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,81600/R 22,720000,300A012J000 =xOficial 1a lampistah

5,85000/R 19,500000,300A013J000 =xAjudant lampistah



Aparcament Públic
Aparcament de dues plantes per a l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 84Data: 13/10/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 12,66600 12,66600
Materials:

388,08000388,080001,000BQ8AM004 =xSecador de mans automàtic antivandalic amb carcassa de
xapa d'acer inoxidable AISI 304 . 
Marca MEDICLINICS, referència M06ACS Speedflow.

U

Subtotal... 388,08000 388,08000

COST DIRECTE 400,74600

12,022383,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

412,76838COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,94u Penjador d'acer inoxidable model 9019S de NOFER o
equivalent. Totalment col·locat.

EQZ1U00G Rend.: 1,000P- 99

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,04150/R 20,830000,050A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 1,04150 1,04150
Materials:

9,580009,580001,000BQZ1U001 =xPenjador de roba d'acer inoxidableu

Subtotal... 9,58000 9,58000

COST DIRECTE 10,62150

0,318653,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

10,94015COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,34m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material
al 98 % del PM

F921101J Rend.: 1,000P- 100

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,87100/R 17,420000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,87100 0,87100
Maquinària:

1,99325/R 56,950000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah

2,69595/R 59,910000,045C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

1,06500/R 42,600000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 5,75420 5,75420
Materials:

0,050001,000000,050B0111000 =xAiguam3

23,7360020,640001,150B0371000 =xTot-u naturalm3

Subtotal... 23,78600 23,78600



Aparcament Públic
Aparcament de dues plantes per a l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 85Data: 13/10/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,013071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,42426

0,912733,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

31,33699COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,80m2 Reg d'adherència amb quitrà AQ-38, amb dotació 1 kg/m2,
com a preparació de bases de formigó per a rebre paviments
asfàltics. Inclou els transports, el muntatges i desmuntatge
de tota la maquinària necessari per a l'execució de
paviments asfàltics.

F9J13140 Rend.: 1,000P- 101

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,05409/R 18,030000,003A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,05409 0,05409
Maquinària:

0,07716/R 25,720000,003C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

Subtotal... 0,07716 0,07716
Materials:

0,640000,640001,000B055SSC0 =xQuitrà tipus AQ-38kg

Subtotal... 0,64000 0,64000

0,000811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,77206

0,023163,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

0,79522COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €101,40u Llumenera decorativa amb difusor pla de plàstic, amb
làmpada llum mixta de 160 W, de preu econòmic, forma
troncopiramidal i acoblada al suport

FHND8DN1 Rend.: 1,000P- 102

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,95200/R 22,720000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah

6,82500/R 19,500000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 14,77700 14,77700
Materials:

83,4500083,450001,000BHND8DN0 =xLlumenera decorativa amb difusor pla de plàstic, amb
làmpada llum mixta de 160 W, de preu econòmic, forma
troncopiramidal

u

Subtotal... 83,45000 83,45000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,221661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 98,44865

2,953463,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

101,40211COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €131,80u Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals)
de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons
fórmules NTJ

FR44D22D Rend.: 1,000P- 103

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

127,96000127,960001,000BR44D22D =xPlatanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 25 a
30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i
profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

u

Subtotal... 127,96000 127,96000

COST DIRECTE 127,96000

3,838803,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

131,79880COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,56u Subministrament de Prunus cerasifera Nigra de perímetre de
8 a 10 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 27 cm i
profunditat mínima 18,9 cm segons fórmules NTJ

FR44F626 Rend.: 1,000P- 104

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

45,2000045,200001,000BR44F626 =xPrunus cerasifera Nigra de perímetre de 8 a 10 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 27 cm i profunditat mínima 18,9
cm segons fórmules NTJ

u

Subtotal... 45,20000 45,20000

COST DIRECTE 45,20000

1,356003,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

46,55600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,70u Reg d'arbre amb mànega connectada a boca de reg, amb
una aportació mínima de 100 l i amb un recorregut de la
mànega no superior a 25 m

FRF11190 Rend.: 1,000P- 105

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,52425/R 22,750000,067A013P000 =xAjudant jardinerh
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 1,52425 1,52425
Materials:

0,100001,000000,100B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,10000 0,10000

0,022861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,64711

0,049413,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

1,69653COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,13m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

G2211101 Rend.: 1,000P- 106

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,17420/R 17,420000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,17420 0,17420
Maquinària:

1,89596/R 86,180000,022C13113B0 =xPala carregadora sobre cadenes de 11 a 17 th

Subtotal... 1,89596 1,89596

0,002611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,07277

0,062183,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

2,13496COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,17m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM

G2243011 Rend.: 1,000P- 107

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,91120/R 56,950000,016C1331100 =xMotoanivelladora petitah

1,19820/R 59,910000,020C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 2,10940 2,10940

COST DIRECTE 2,10940

0,063283,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

2,17268COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,58m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

G22D3011 Rend.: 1,000P- 108

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,56017/R 86,180000,0065C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 0,56017 0,56017

COST DIRECTE 0,56017

0,016813,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

0,57698COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,89m3 Subministrament de terra adequada d'aportacióG2A15000 Rend.: 1,000P- 109

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

8,630008,630001,000B03D5000 =xTerra adequadam3

Subtotal... 8,63000 8,63000

COST DIRECTE 8,63000

0,258903,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

8,88890COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €96,88m3 Formigó per a murs de contenció HA-30/B/20/IIa de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i
abocat amb bomba

G32516H2 Rend.: 1,000P- 110

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,74860/R 17,420000,330A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,74860 5,74860
Maquinària:

15,60460/R 141,860000,110C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 15,60460 15,60460
Materials:

72,5638570,110001,035B065E60B =xFormigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 72,56385 72,56385

0,143722,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 94,06077
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,821823,00%DESPESES

INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

96,88259COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,17kg Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

G32B3101 Rend.: 1,000P- 111

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20830/R 20,830000,010A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,22200/R 18,500000,012A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,43030 0,43030
Materials:

0,005980,980000,0061B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg

0,688840,688841,000D0B2A100 =xAcer aeh 500 s de limit elastic 5100 kp/cm2 en barres
corrugades, manipulat a taller i elaborat a l'obra

kg

Subtotal... 0,69482 0,69482

0,006451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,13157

0,033953,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

1,16552COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,85m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó
metàl·lic i suport amb contraforts metàl·lic , per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una
alçària de treball <= 10 m, per a deixar el formigó vist

G32D1117 Rend.: 1,000P- 112

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,59200/R 21,990000,800A0123000 =xOficial 1a encofradorh

15,60000/R 19,500000,800A0133000 =xAjudant d'encofradorh

Subtotal... 33,19200 33,19200
Materials:

0,054341,100000,0494B0A31000 =xClaus d'acerkg

0,614680,440001,397B0D21030 =xTaulo de fusta de pi per a 10 usosm

0,36417191,670000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

1,176001,120001,050B0D81680 =xPlafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usosm2

2,750005,500000,500B0DB1720 =xContrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5 i 10 m
i 200 usos

m

0,227002,270000,100B0DZA000 =xDesencofrantl

0,450000,450001,000B0DZP600 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x250 cm

u

Subtotal... 5,63619 5,63619



Aparcament Públic
Aparcament de dues plantes per a l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 90Data: 13/10/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,829802,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,65799

1,189743,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

40,84773COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €90,08m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

G3C51BH4 Rend.: 1,000P- 113

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,18080/R 17,420000,240A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,18080 4,18080
Maquinària:

11,34880/R 141,860000,080C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 11,34880 11,34880
Materials:

71,8627570,110001,025B065E60B =xFormigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 71,86275 71,86275

0,062711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 87,45506

2,623653,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

90,07871COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,12kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

G3CB3100 Rend.: 1,000P- 114

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16664/R 20,830000,008A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,22200/R 18,500000,012A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,38864 0,38864
Materials:

0,005000,980000,0051B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg

0,688840,688841,000D0B2A100 =xAcer aeh 500 s de limit elastic 5100 kp/cm2 en barres
corrugades, manipulat a taller i elaborat a l'obra

kg

Subtotal... 0,69384 0,69384
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,005831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,08831

0,032653,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

1,12096COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €73,93m Perforació i formigonament de pilons barrinats formigonats
pel tub central de la barrina en terreny fluix, de diàmetre 65
cm amb formigó HA-30/L/10/IIa+Qa, amb additiu
superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima
del granulat 10 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment

G3E5866E Rend.: 1,000P- 115

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

32,94000/R 32,940001,000C3E58600 =xPerforació i col·locació de materials, amb equip de personal i
maquinària per a pilons barrinats formigonats pel tub central
de la barrina, de diàmetre 65 cm, utilitzant llots tixotròpics, de
diàmetre 65 cm. Inclou la utilització de punta de piques de
''widia''.
 

m

Subtotal... 32,94000 32,94000
Materials:

38,8357093,580000,415B065CA1E =xFormigó HA-30/L/10/IIa+Qa de consistència líquida,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 375 kg/m3 de
ciment, additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició
IIa+Qa

m3

Subtotal... 38,83570 38,83570

COST DIRECTE 71,77570

2,153273,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

73,92897COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,04kg Armadura per a pilons AP500 S en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

G3EB3100 Rend.: 1,000P- 116

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16664/R 20,830000,008A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,14800/R 18,500000,008A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,31464 0,31464
Materials:

0,005880,980000,006B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg

0,688840,688841,000D0B2A100 =xAcer aeh 500 s de limit elastic 5100 kp/cm2 en barres
corrugades, manipulat a taller i elaborat a l'obra

kg

Subtotal... 0,69472 0,69472
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,004721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,01408

0,030423,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

1,04450COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €117,14m3 Formigó per a pilars columna, HA-30/P/20/IIa+E, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot

G4515FG3 Rend.: 1,000P- 117

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,61400/R 17,420001,700A0140000 =xManobreh

Subtotal... 29,61400 29,61400
Materials:

83,3748081,740001,020B065E76C =xFormigó HA-30/P/20/IIa+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E

m3

Subtotal... 83,37480 83,37480

0,740352,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 113,72915

3,411873,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

117,14102COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €114,12m3 Formigó per a bigues, HA-30/P/10/IIb, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
cubilot

G45319B3 Rend.: 1,000P- 118

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,61400/R 17,420001,700A0140000 =xManobreh

Subtotal... 29,61400 29,61400
Materials:

80,4430078,100001,030B065CD0C =xFormigó HA-30/P/10/IIb de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIb

m3

Subtotal... 80,44300 80,44300

0,740352,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 110,79735

3,323923,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

114,12127COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €110,76m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa+E, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

G45C1FH4 Rend.: 1,000P- 119

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,57440/R 17,420000,320A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,57440 5,57440
Maquinària:

18,44180/R 141,860000,130C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 18,44180 18,44180
Materials:

83,3748081,740001,020B065E76B =xFormigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa+E

m3

Subtotal... 83,37480 83,37480

0,139362,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 107,53036

3,225913,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

110,75627COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,00kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

G4B13100 Rend.: 1,000P- 120

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,14581/R 20,830000,007A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,12950/R 18,500000,007A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,27531 0,27531
Materials:

0,004900,980000,005B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg

0,688840,688841,000D0B2A100 =xAcer aeh 500 s de limit elastic 5100 kp/cm2 en barres
corrugades, manipulat a taller i elaborat a l'obra

kg

Subtotal... 0,69374 0,69374

0,004131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,97318

0,029203,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

1,00238COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,13kg Armadura per a bigues AP500 S en barres de diàmetre com
a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

G4B35101 Rend.: 1,000P- 121

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20830/R 20,830000,010A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,18500/R 18,500000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,39330 0,39330
Materials:

0,008820,980000,009B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg

0,688840,688841,000D0B2A100 =xAcer aeh 500 s de limit elastic 5100 kp/cm2 en barres
corrugades, manipulat a taller i elaborat a l'obra

kg

Subtotal... 0,69766 0,69766

0,005901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,09686

0,032913,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

1,12977COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,18kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

G4BC3100 Rend.: 1,000P- 122

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,24996/R 20,830000,012A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,18500/R 18,500000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,43496 0,43496
Materials:

0,011760,980000,012B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg

0,688840,688841,000D0B2A100 =xAcer aeh 500 s de limit elastic 5100 kp/cm2 en barres
corrugades, manipulat a taller i elaborat a l'obra

kg

Subtotal... 0,70060 0,70060

0,006521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,14208

0,034263,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

1,17635COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,32m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics
per a pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist,
d'alçària fins a 5 m

G4D11125 Rend.: 1,000P- 123

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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9,89550/R 21,990000,450A0123000 =xOficial 1a encofradorh

9,75000/R 19,500000,500A0133000 =xAjudant d'encofradorh

Subtotal... 19,64550 19,64550
Materials:

0,000880,080000,011B0D625A0 =xPuntal metal.lic i telescopic per a 3 m d'alãaria i 150 usoscu

0,001980,180000,011B0D629A0 =xPuntal metal.lic i telescopic per a 5 m d'alãaria i 150 usoscu

3,024002,520001,200B0D81250 =xPlafó metàl·lic de 50x50 cm per a 20 usosm2

0,227002,270000,100B0DZA000 =xDesencofrantl

0,220000,220001,000B0DZP200 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x50 cm

u

Subtotal... 3,47386 3,47386

0,491142,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,61050

0,708313,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

24,31881COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,57m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi,
per a bigues de directriu recta, per a deixar el formigó vist

G4D3D110 Rend.: 1,000P- 124

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,59200/R 21,990000,800A0123000 =xOficial 1a encofradorh

15,60000/R 19,500000,800A0133000 =xAjudant d'encofradorh

Subtotal... 33,19200 33,19200
Materials:

0,219451,100000,1995B0A31000 =xClaus d'acerkg

0,527560,440001,199B0D21030 =xTaulo de fusta de pi per a 10 usosm

0,72835191,670000,0038B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,002380,080000,0297B0D625A0 =xPuntal metal.lic i telescopic per a 3 m d'alãaria i 150 usoscu

2,804782,440001,1495B0D71120 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5
usos

m2

0,113502,270000,050B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 4,39602 4,39602

0,829802,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,41782

1,152533,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

39,57035COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €33,53m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una
alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a
deixar el formigó vist

G4DC1D02 Rend.: 1,000P- 125

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,83280/R 21,990000,720A0123000 =xOficial 1a encofradorh

12,28500/R 19,500000,630A0133000 =xAjudant d'encofradorh

Subtotal... 28,11780 28,11780
Materials:

0,110771,100000,1007B0A31000 =xClaus d'acerkg

0,435600,440000,990B0D21030 =xTaulo de fusta de pi per a 10 usosm

0,36417191,670000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,001210,080000,0151B0D625A0 =xPuntal metal.lic i telescopic per a 3 m d'alãaria i 150 usoscu

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

m2

0,136202,270000,060B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 3,73195 3,73195

0,702952,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,55269

0,976583,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

33,52928COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,87m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades,
per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta
de pi per a deixar el formigó vist

G4DCAD02 Rend.: 1,000P- 126

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,77010/R 21,990000,990A0123000 =xOficial 1a encofradorh

17,55000/R 19,500000,900A0133000 =xAjudant d'encofradorh

Subtotal... 39,32010 39,32010
Materials:

0,110771,100000,1007B0A31000 =xClaus d'acerkg

0,571600,440001,2991B0D21030 =xTaulo de fusta de pi per a 10 usosm

0,72835191,670000,0038B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,001210,080000,0151B0D625A0 =xPuntal metal.lic i telescopic per a 3 m d'alãaria i 150 usoscu

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

m2

0,136202,270000,060B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 4,23213 4,23213

0,983002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,53523
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1,336063,00%DESPESES

INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

45,87129COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,58m2 Paviment de llambordí de formigó flotant de forma
rectangular de 50x50x5.5cm col·locat sobre suports,
específic per a cobertes transitables com sostres de
garatges.

G9600003 Rend.: 1,000P- 127

 €76,24u Escocell de 93x93 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de
morter de ciment de 100x25x7 cm, amb una cara arrodonida,
rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4 i col·locat sobre base de
formigó HM-20/P/10/I

G9916425 Rend.: 1,000P- 128

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,79010/R 20,830000,470A0122000 =xOficial 1a paletah

8,18740/R 17,420000,470A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,97750 17,97750
Materials:

7,0131660,720000,1155B064100C =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

48,5520011,900004,080B9912B20 =xPeces de morter de ciment, per a escocells, de 100x25x7
cm, amb una cara arrodonida

m

0,2068898,515220,0021D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 55,77204 55,77204

0,269661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 74,01920

2,220583,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

76,23978COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,59t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
16 surf B35/50 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat
granític, estesa i compactada

G9H11231 Rend.: 1,000P- 129

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,35184/R 21,990000,016A012N000 =xOficial 1a d'obra publicah

1,25424/R 17,420000,072A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,60608 1,60608
Maquinària:

0,59910/R 59,910000,010C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
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0,39088/R 48,860000,008C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,54770/R 54,770000,010C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

Subtotal... 1,53768 1,53768
Materials:

53,7200053,720001,000B9H11231 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B35/50 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de rodadura i granulat
granític

t

Subtotal... 53,72000 53,72000

0,024091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 56,88785

1,706643,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

58,59449COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,68t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
22 base B35/50 G (G-20), amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria grossa per a capa base i granulat granític,
estesa i compactada

G9H11J31 Rend.: 1,000P- 130

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,35184/R 21,990000,016A012N000 =xOficial 1a d'obra publicah

1,25424/R 17,420000,072A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,60608 1,60608
Maquinària:

0,59910/R 59,910000,010C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,39088/R 48,860000,008C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,54770/R 54,770000,010C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

Subtotal... 1,53768 1,53768
Materials:

51,8600051,860001,000B9H11J31 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base
B35/50 G (G-20), amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat granític

t

Subtotal... 51,86000 51,86000

0,024091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 55,02785

1,650843,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

56,67869COST EXECUCIÓ MATERIAL



Aparcament Públic
Aparcament de dues plantes per a l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 99Data: 13/10/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €8,61m2 Pintat de paviment de formigó amb 2 capes de pintura
acrílica en fase aquosa

G9Z31F20 Rend.: 1,000P- 131

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,16600/R 20,830000,200A012D000 =xOficial 1a pintorh

1,85000/R 18,500000,100A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 6,01600 6,01600
Materials:

2,250007,500000,300B89ZRJ20 =xPintura acrílica per a paviments de formigó, en fase aquosakg

Subtotal... 2,25000 2,25000

0,090241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,35624

0,250693,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

8,60693COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €968,49u Banc d'alumini anoditzant i fusta, de llargària 3m, amb
suports de fosa d'alumini, amb respatller, col·locat amb
fixacions mecàniques, i taulells de fusta. Inclou transport i
col·locació

GO000001 Rend.: 1,000P- 132

 €439,66u Paparera de peu de planxa d'acer galvanitzat acabat amb
pintura de color gris, amb cos de 30 cm de diàmetre i 45cm
d'alçària, col·locada amb fixacions mecàniques, transportada
i totalment instal·lada.

GO000003 Rend.: 1,000P- 133

 €6,15u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

H1411111 Rend.: 1,000P- 134

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,970005,970001,000B1411111 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

u

Subtotal... 5,97000 5,97000

COST DIRECTE 5,97000

0,179103,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

6,14910COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €22,42u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes
màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat
segons UNE-EN 812

H141211D Rend.: 1,000P- 135

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

21,7700021,770001,000B141211D =xCasc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes
màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat
segons UNE-EN 812

u

Subtotal... 21,77000 21,77000

COST DIRECTE 21,77000

0,653103,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

22,42310COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,51u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g,
amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica,
acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN
812 i UNE-EN 1731

H1414119 Rend.: 1,000P- 136

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

26,7100026,710001,000B1414119 =xCasc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g,
amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica,
acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN
812 i UNE-EN 1731

u

Subtotal... 26,71000 26,71000

COST DIRECTE 26,71000

0,801303,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

27,51130COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,81u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè,
homologat segons UNE-EN 50365

H141511E Rend.: 1,000P- 137

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

14,3800014,380001,000B141511E =xCasc de seguretat dielèctric per a baixa tensió de polietilè,
homologat segons UNE-EN 50365

u

Subtotal... 14,38000 14,38000

COST DIRECTE 14,38000

0,431403,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS
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14,81140COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,17u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168

H1421110 Rend.: 1,000P- 138

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,990005,990001,000B1421110 =xUlleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168

u

Subtotal... 5,99000 5,99000

COST DIRECTE 5,99000

0,179703,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

6,16970COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,22u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

H1423230 Rend.: 1,000P- 139

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,070005,070001,000B1423230 =xUlleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

u

Subtotal... 5,07000 5,07000

COST DIRECTE 5,07000

0,152103,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

5,22210COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,24u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

H1431101 Rend.: 1,000P- 140

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,230000,230001,000B1431101 =xProtector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

u

Subtotal... 0,23000 0,23000
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COST DIRECTE 0,23000

0,006903,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

0,23690COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,73u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

H1441201 Rend.: 1,000P- 141

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,710000,710001,000B1441201 =xMascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

u

Subtotal... 0,71000 0,71000

COST DIRECTE 0,71000

0,021303,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

0,73130COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,44u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells,
ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de
cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

H1451110 Rend.: 1,000P- 142

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1,400001,400001,000B1451110 =xParella de guants per a ús general, amb palmell, artells,
ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de
cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell

u

Subtotal... 1,40000 1,40000

COST DIRECTE 1,40000

0,042003,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

1,44200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,46u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

H1455710 Rend.: 1,000P- 143

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:



Aparcament Públic
Aparcament de dues plantes per a l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 103Data: 13/10/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,390002,390001,000B1455710 =xParella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a

ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

u

Subtotal... 2,39000 2,39000

COST DIRECTE 2,39000

0,071703,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

2,46170COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,88u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

H145F004 Rend.: 1,000P- 144

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,680006,680001,000B145F004 =xParella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

u

Subtotal... 6,68000 6,68000

COST DIRECTE 6,68000

0,200403,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

6,88040COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,84u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

H145K153 Rend.: 1,000P- 145

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

21,2000021,200001,000B145K153 =xParella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

u

Subtotal... 21,20000 21,20000

COST DIRECTE 21,20000

0,636003,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

21,83600COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €16,52u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada
en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

H1461164 Rend.: 1,000P- 146

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

16,0400016,040001,000B1461164 =xParella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada
en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

u

Subtotal... 16,04000 16,04000

COST DIRECTE 16,04000

0,481203,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

16,52120COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,22u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

H1462241 Rend.: 1,000P- 147

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

20,6000020,600001,000B1462241 =xParella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

u

Subtotal... 20,60000 20,60000

COST DIRECTE 20,60000

0,618003,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

21,21800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,53u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

H1464420 Rend.: 1,000P- 148

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,340006,340001,000B1464420 =xParella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

u

Subtotal... 6,34000 6,34000
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COST DIRECTE 6,34000

0,190203,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

6,53020COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,05u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de
polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat
dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb
virolla roscada, homologat segons CE

H1471101 Rend.: 1,000P- 149

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

48,5900048,590001,000B1471101 =xCinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de
polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat
dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb
virolla roscada, homologat segons CE

u

Subtotal... 48,59000 48,59000

COST DIRECTE 48,59000

1,457703,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

50,04770COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,47u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableH1474600 Rend.: 1,000P- 150

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

14,0500014,050001,000B1474600 =xCinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableu

Subtotal... 14,05000 14,05000

COST DIRECTE 14,05000

0,421503,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

14,47150COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €203,78u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN
353-1

H147D304 Rend.: 1,000P- 151

Unitats Preu Parcial Import€
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Materials:

197,84000197,840001,000B147D304 =xSistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre
línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

u

Subtotal... 197,84000 197,84000

COST DIRECTE 197,84000

5,935203,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

203,77520COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,36u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de
pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella,
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector,
element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i
UNE EN 364

H147K602 Rend.: 1,000P- 152

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

31,4200031,420001,000B147K602 =xSistema de subjecció en posició de treball i prevenció de
pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella,
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector,
element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i
UNE EN 364

u

Subtotal... 31,42000 31,42000

COST DIRECTE 31,42000

0,942603,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

32,36260COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,55u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb
fixació amb tac mecànic

H147L015 Rend.: 1,000P- 153

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,37700/R 23,770000,100A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

Subtotal... 2,37700 2,37700
Materials:

19,6000019,600001,000B147L005 =xAparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795

u
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0,890000,890001,000B1Z09F90 =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per

a seguretat i salut
u

Subtotal... 20,49000 20,49000

COST DIRECTE 22,86700

0,686013,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

23,55301COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €66,30u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

H1481343 Rend.: 1,000P- 154

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

64,3700064,370001,000B1481343 =xGranota 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

u

Subtotal... 64,37000 64,37000

COST DIRECTE 64,37000

1,931103,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

66,30110COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,84u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriorsH1482111 Rend.: 1,000P- 155

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

8,580008,580001,000B1482111 =xCamisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriorsu

Subtotal... 8,58000 8,58000

COST DIRECTE 8,58000

0,257403,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

8,83740COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,13u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

H1483344 Rend.: 1,000P- 156

Unitats Preu Parcial Import€
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Materials:

12,7500012,750001,000B1483344 =xPantalons de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 12,75000 12,75000

COST DIRECTE 12,75000

0,382503,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

13,13250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,30u Samarreta de treball, de cotóH1484110 Rend.: 1,000P- 157

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,230002,230001,000B1484110 =xSamarreta de treball, de cotóu

Subtotal... 2,23000 2,23000

COST DIRECTE 2,23000

0,066903,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

2,29690COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,56u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

H1487350 Rend.: 1,000P- 158

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4,430004,430001,000B1487350 =xImpermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 4,43000 4,43000

COST DIRECTE 4,43000

0,132903,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

4,56290COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,47u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

H1488580 Rend.: 1,000P- 159

Unitats Preu Parcial Import€
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Materials:

15,0200015,020001,000B1488580 =xDavantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

u

Subtotal... 15,02000 15,02000

COST DIRECTE 15,02000

0,450603,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

15,47060COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,68u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

H1489580 Rend.: 1,000P- 160

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

46,2900046,290001,000B1489580 =xJaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

u

Subtotal... 46,29000 46,29000

COST DIRECTE 46,29000

1,388703,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

47,67870COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,76u 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

H1489790 Rend.: 1,000P- 161

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

15,3000015,300001,000B1489790 =xJaqueta 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

u

Subtotal... 15,30000 15,30000

COST DIRECTE 15,30000

0,459003,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

15,75900COST EXECUCIÓ MATERIAL



Aparcament Públic
Aparcament de dues plantes per a l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 110Data: 13/10/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,78u Parell de maniguets, per a senyalista, elaborat amb tires
reflectants, homologats segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

H148A700 Rend.: 1,000P- 162

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

23,0900023,090001,000B148A700 =xParell de maniguets per a senyalista elaborat amb tires
reflectants, homologats segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

u

Subtotal... 23,09000 23,09000

COST DIRECTE 23,09000

0,692703,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

23,78270COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,39u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al
pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

H148D900 Rend.: 1,000P- 163

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

21,7400021,740001,000B148D900 =xArnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al
pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

u

Subtotal... 21,74000 21,74000

COST DIRECTE 21,74000

0,652203,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

22,39220COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,30u Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants,
homologades segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

H148E700 Rend.: 1,000P- 164

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

31,3600031,360001,000B148E700 =xParell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants,
homologades segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

u

Subtotal... 31,36000 31,36000

COST DIRECTE 31,36000

0,940803,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

32,30080COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €23,63u Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

H148F700 Rend.: 1,000P- 165

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

22,9400022,940001,000B148F700 =xParell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

u

Subtotal... 22,94000 22,94000

COST DIRECTE 22,94000

0,688203,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

23,62820COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €89,10u Vestit ignífugH148H200 Rend.: 1,000P- 166

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

86,5000086,500001,000B148H200 =xVestit ignífugu

Subtotal... 86,50000 86,50000

COST DIRECTE 86,50000

2,595003,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

89,09500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,71m2 Protecció contra caigudes en forats horitzontals en el terreny
per a pilons i/o murs pantalla, posició horitzontal, i amb el
desmuntatge inclòs

H1512021 Rend.: 1,000P- 167

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,13100/R 23,770000,300A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

5,96100/R 19,870000,300A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

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

0,115811,150000,1007B1Z0A100 =xClau acer, per a seguretat i salutkg

1,512000,420003,600B1Z0D230 =xTauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salutm

0,40240211,790000,0019B1Z0D300 =xLlata de fusta de pi, per a seguretat i salutm3

Subtotal... 2,03021 2,03021

0,130921,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,25313

0,457593,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS
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15,71072COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,48m Protecció col·lectiva vertical entre sostres amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, cordes de
subjecció de 12 mm de diàmetre, fixades als sostres superior
i inferior cada 0,5 m amb ganxos embeguts en el formigó i
amb el desmuntatge inclòs

H1513151 Rend.: 1,000P- 168

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,37700/R 23,770000,100A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

1,98700/R 19,870000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 4,36400 4,36400
Materials:

0,780000,130006,000B1Z11215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos, per a seguretat i salut

m2

0,115700,723120,160D0B27100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

kg

Subtotal... 0,89570 0,89570

0,065461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,32516

0,159753,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

5,48491COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,92m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb
travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant
metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge
inclòs

H1521431 Rend.: 1,000P- 169

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,37700/R 23,770000,100A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

1,98700/R 19,870000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 4,36400 4,36400
Materials:

1,540000,440003,500B0D21030 =xTaulo de fusta de pi per a 10 usosm

0,775001,550000,500B1526EK6 =xMuntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària,
amb mordassa per al sostre, per a 15 usos

u

Subtotal... 2,31500 2,31500

0,043641,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,72264
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0,201683,00%DESPESES

INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

6,92432COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,30m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m
amb travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta, fixada amb suports a puntals metàl·lic
telescòpics i amb el desmuntatge inclòs

H1523221 Rend.: 1,000P- 170

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,15975/R 23,770000,175A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

3,47725/R 19,870000,175A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 7,63700 7,63700
Materials:

0,792003,600000,220B0D41010 =xPost de fusta de pi per a 3 usosm2

0,000320,080000,004B0D625A0 =xPuntal metal.lic i telescopic per a 3 m d'alãaria i 150 usoscu

0,288000,120002,400B0DZSM0K =xTub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a
seguretat i salut

u

0,240000,200001,200B0DZV055 =xElement de suport de barana per a fixar a puntal metàl·lic,
per a 20 usos, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 1,32032 1,32032

0,076371,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,03369

0,271013,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

9,30470COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,13m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor,
d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de
fàbrica i amb el desmuntatge inclòs

H152M671 Rend.: 1,000P- 171

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,56550/R 23,770000,150A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

2,98050/R 19,870000,150A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 6,54600 6,54600
Materials:

1,280001,280001,000B1530005 =xBarana de protecció prefabricada, d'alçària 1 m amb cargols
d'ataconat, per a 50 usos, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 1,28000 1,28000

0,065461,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,89146

0,236743,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS
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 €45,40h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions

H15Z1001 Rend.: 1,000P- 172

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,77000/R 23,770001,000A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

19,87000/R 19,870001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 43,64000 43,64000

0,436401,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,07640

1,322293,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

45,39869COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,67h SenyalerH15Z2011 Rend.: 1,000P- 173

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,87000/R 19,870001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 19,87000 19,87000

0,198701,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,06870

0,602063,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

20,67076COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €148,37u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones

H16F1003 Rend.: 1,000P- 174

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

142,62000/R 23,770006,000A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

Subtotal... 142,62000 142,62000

1,426201,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 144,04620

4,321393,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

148,36759COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €20,67h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de
l'obra

H16F1004 Rend.: 1,000P- 175

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,87000/R 19,870001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 19,87000 19,87000

0,198701,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,06870

0,602063,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

20,67076COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,39u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer
llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb
el desmuntatge inclòs

HBBA1511 Rend.: 1,000P- 176

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,98050/R 19,870000,150A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 2,98050 2,98050
Materials:

0,132003,300000,040B1Z09000 =xVisos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salutcu

18,6000018,600001,000BBBA1500 =xPlaca de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer
llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 18,73200 18,73200

0,029811,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,74231

0,652273,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

22,39457COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,30u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAA005 Rend.: 1,000P- 177

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,87000/R 19,870001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 19,87000 19,87000
Materials:

6,100006,100001,000BBBAA005 =xSenyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a
seguretat i salut

u
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9,070009,070001,000BBBAD015 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda

indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 15,17000 15,17000

0,198701,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,23870

1,057163,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

36,29586COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,95u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

HBBAC005 Rend.: 1,000P- 178

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,87000/R 19,870001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 19,87000 19,87000
Materials:

8,040008,040001,000BBBAC005 =xSenyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser
vista fins 12 m de distància, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 8,04000 8,04000

0,198701,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,10870

0,843263,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

28,95196COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,44u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

HBBAF004 Rend.: 1,000P- 179

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,87000/R 19,870001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 19,87000 19,87000
Materials:

13,3100013,310001,000BBBAD004 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major
41 cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut

u



Aparcament Públic
Aparcament de dues plantes per a l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 117Data: 13/10/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
9,770009,770001,000BBBAF004 =xSenyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre

sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat
i salut

u

Subtotal... 23,08000 23,08000

0,198701,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 43,14870

1,294463,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

44,44316COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €272,07u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de leds amb una
cara i dos focus, òptica normal i lent de color normal de
vehicles , instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

Segons plec de condicions

Totalmetn muntat i en funcionament

HBBJ0001 Rend.: 1,000P- 180

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

34,08000/R 22,720001,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

19,53000/R 19,530001,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 53,61000 53,61000
Materials:

210,00000210,000001,000BBBJ0090 =xSemàfor de policarbonat, amb sistema òptic de leds amb una
cara i dos focus, òptica normal i lent de color normal de
vehicles , instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

Segons plec de condicions de BSM

Totalmetn muntat i en funcionament

u

Subtotal... 210,00000 210,00000

0,536101,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 264,14610

7,924383,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

272,07048COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,22u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçàriaHBC12100 Rend.: 1,000P- 181

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,29805/R 19,870000,015A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 0,29805 0,29805
Materials:
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5,740005,740001,000BBC12102 =xCon d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, per

a 2 usos, per a seguretat i salut
u

Subtotal... 5,74000 5,74000

0,002981,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,04103

0,181233,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

6,22226COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,58m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

HBC19081 Rend.: 1,000P- 182

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,29155/R 19,870000,065A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 1,29155 1,29155
Materials:

0,072000,600000,120B1Z0B700 =xAcer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2, per a seguretat i salut

kg

0,160000,160001,000BBC19000 =xCinta d'abalisament , per a seguretat i salutm

Subtotal... 0,23200 0,23200

0,012921,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,53647

0,046093,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

1,58256COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,57u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

HM31161J Rend.: 1,000P- 183

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,75400/R 23,770000,200A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

4,22000/R 21,100000,200A01H3000 =xAjudant per a seguretat i saluth

Subtotal... 8,97400 8,97400
Materials:

0,300000,300001,000B1ZM1000 =xPart proporcional d'elements especials per a extintors, per a
seguretat i salut

u

34,8300034,830001,000BM311611 =xExtintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 35,13000 35,13000

0,134611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,23861
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 119Data: 13/10/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,327163,00%DESPESES

INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

45,56577COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €129,68mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1521A Rend.: 1,000P- 184

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

125,90000125,900001,000BQU1521A =xLLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall
i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

mes

Subtotal... 125,90000 125,90000

COST DIRECTE 125,90000

3,777003,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

129,67700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €104,23mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1A20A Rend.: 1,000P- 185

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

101,19000101,190001,000BQU1A20A =xLloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

mes

Subtotal... 101,19000 101,19000

COST DIRECTE 101,19000

3,035703,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

104,22570COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €113,70mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta
i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

HQU1H23A Rend.: 1,000P- 186

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

110,39000110,390001,000BQU1H23A =xLloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

mes

Subtotal... 110,39000 110,39000

COST DIRECTE 110,39000

3,311703,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

113,70170COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,72u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit
sobre tauler de fusta

HQU21301 Rend.: 1,000P- 187

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,77000/R 23,770001,000A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

Subtotal... 23,77000 23,77000
Materials:

1,4521513,830000,105B7J5009A =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà de polimerització ràpida monocomponent

dm3

23,4300023,430001,000BC1K1300 =xMirall de lluna incolora de gruix 3 mmm2

Subtotal... 24,88215 24,88215

0,594252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 49,24640

1,477393,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

50,72379COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €60,26u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU22301 Rend.: 1,000P- 188

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,96750/R 19,870000,250A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

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

53,4100053,410001,000BQU22303 =xArmari metàl·lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 53,41000 53,41000

0,124192,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 58,50169

1,755053,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

60,25674COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,43u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

HQU25201 Rend.: 1,000P- 189

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,98050/R 19,870000,150A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 2,98050 2,98050
Materials:

11,9300047,720000,250BQU25500 =xBanc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos ,
per a seguretat i salut

u

Subtotal... 11,93000 11,93000

0,074512,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,98501

0,449553,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

15,43456COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €115,90u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

HQU2AF02 Rend.: 1,000P- 190

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,95450/R 19,870000,350A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

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

105,40000105,400001,000BQU2AF02 =xNevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

u

Subtotal... 105,40000 105,40000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,173862,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 112,52836

3,375853,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

115,90421COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,12u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

HQU2D102 Rend.: 1,000P- 191

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,98050/R 19,870000,150A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 2,98050 2,98050
Materials:

52,4000052,400001,000BQU2D102 =xPlanxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2
usos, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 52,40000 52,40000

0,074512,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 55,45501

1,663653,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

57,11866COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €94,57u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

HQU2E001 Rend.: 1,000P- 192

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,90150/R 18,030000,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,90150 0,90150
Materials:

90,8900090,890001,000BQU2E002 =xForn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salutu

Subtotal... 90,89000 90,89000

0,022542,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 91,81404

2,754423,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

94,56846COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,60u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2GF01 Rend.: 1,000P- 193

Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

1,98700/R 19,870000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 1,98700 1,98700
Materials:

52,9100052,910001,000BQU2GF00 =xRecipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 52,91000 52,91000

0,049682,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,94667

1,648403,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

56,59508COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,02u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

HQU2P001 Rend.: 1,000P- 194

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,99350/R 19,870000,050A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 0,99350 0,99350
Materials:

0,940000,940001,000BQZ1P000 =xPenja-robes per a dutxa, per a seguretat i salutu

Subtotal... 0,94000 0,94000

0,024842,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,95834

0,058753,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

2,01709COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €193,07u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs

HQU2QJ02 Rend.: 1,000P- 195

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,91375/R 23,770000,375A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

Subtotal... 8,91375 8,91375
Materials:

178,31000178,310001,000BQU2QJ00 =xPica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàs, per a
seguretat i salut

u

Subtotal... 178,31000 178,31000

0,222842,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 187,44659
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,623403,00%DESPESES

INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

193,06999COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €120,46u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

HQUA1100 Rend.: 1,000P- 196

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

116,95000116,950001,000BQUA1100 =xFarmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

u

Subtotal... 116,95000 116,95000

COST DIRECTE 116,95000

3,508503,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

120,45850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €79,81u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

HQUA3100 Rend.: 1,000P- 197

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

77,4900077,490001,000BQUA3100 =xMaterial sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

u

Subtotal... 77,49000 77,49000

COST DIRECTE 77,49000

2,324703,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

79,81470COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,61u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmHQUACCJ0 Rend.: 1,000P- 198

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

20,9800020,980001,000BQUACCJ0 =xManta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmu

Subtotal... 20,98000 20,98000

COST DIRECTE 20,98000

0,629403,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS
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PARTIDES D'OBRA
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21,60940COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,62u Reconeixement mèdicHQUAM000 Rend.: 1,000P- 199

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

35,5500035,550001,000BQUAM000 =xReconeixement mèdicu

Subtotal... 35,55000 35,55000

COST DIRECTE 35,55000

1,066503,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

36,61650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €210,12u Curset de primers auxilis i socorrismeHQUAP000 Rend.: 1,000P- 200

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

204,00000204,000001,000BQUAP000 =xCurset de primers auxilis i socorrismeu

Subtotal... 204,00000 204,00000

COST DIRECTE 204,00000

6,120003,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

210,12000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,10m Passamà d'acer inoxidable qualitat aisi 316, acabat polit
lluent, amb tub de 50 mm. de diàmetre, pipetes de suport de
12 mm encastades a la paret cada 15 cm i volandera de 30
mm. Inclosos els suports verticals, elements de subjecció,
connexió, acabats, poliment. totalment acabat. 

N5110026 Rend.: 1,000P- 201

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,74350/R 19,430000,450A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 8,74350 8,74350
Materials:

36,0100036,010001,000B511A001 =xPassamà d'acer inoxidable, inclosos els cargolsm

Subtotal... 36,01000 36,01000

COST DIRECTE 44,75350

1,342613,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

46,09611COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €204,99m Barana d'escala interior d'acer inoxidable qualitat aisi 316
unions amb soldadura amb argon i acabat polit a lluent,
formada per amb passamà superior de tub de 50 mm, amb
muntants, berendoles i pipetes segons projecte. Inclou la part
proporcional dels elements de suport, ancoratge, subjecció i
rigiditzadors. Totalment instal.lada segons indicacions DF.

N5110065 Rend.: 1,000P- 202

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,95142/R 21,020000,521A0121000 =xOficial 1ah

4,39118/R 19,430000,226A013U001 =xAjudanth

4,04144/R 17,420000,232A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,38404 19,38404
Materials:

0,55145110,290000,005B0718U01 =xMorter m-40m3

179,08000179,080001,000B5112AU1 =xBarana d'escala interior amb tub d'acer inoxidable qualitat
aisi 316

m

Subtotal... 179,63145 179,63145

COST DIRECTE 199,01549

5,970463,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

204,98595COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,21ml Formació de franja de color de 70 cm d'alçària de pintura
plàstica en una capa de fons i dues capes d'acabat, en
paraments verticals, incloses les línies de separació entre
places de color blanc de 50x10 cm. Inclou la protecció del
terra amb plàstics o similars per evitar les taques damunt del
formigó del paviment. Tot segons projecte i indicacions DF.
Colors segons planta, formant el canvi de color en les
rampes (Planta -1 Color PANTONE 2995U, Planta -2 Color
PANTONE 192 U i Planta -3 Color PANTONE  368 U).

NC110035 Rend.: 1,000P- 203

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,97885/R 20,830000,095A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,18500/R 18,500000,010A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 2,16385 2,16385
Materials:

0,950001,900000,500B89ZPD00 =xPintura plàstica per a interiorskg

Subtotal... 0,95000 0,95000

COST DIRECTE 3,11385
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,093423,00%DESPESES

INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

3,20727COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,06ml Formació de franja de color gris fum, de 50 cm d'alçària, amb
pintura plàstica en una capa de fons i dues capes d'acabat,
en paraments verticals. Inclou la protecció del terra amb
plàstics o similars per evitar les taques damunt del formigó
del paviment. Tot segons projecte i indicacions DF. 

NC11050F Rend.: 1,000P- 204

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,87470/R 20,830000,090A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,18500/R 18,500000,010A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 2,05970 2,05970
Materials:

0,912001,900000,480B89ZPD00 =xPintura plàstica per a interiorskg

Subtotal... 0,91200 0,91200

COST DIRECTE 2,97170

0,089153,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

3,06085COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,87u Formació de numeració de plantes, amb numero de 2 m.
d'alçada, sobre paret, segons plànol, amb pintura plàstica.

NC11APA1 Rend.: 1,000P- 205

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,52758/R 21,020000,929A0121000 =xOficial 1ah

18,05047/R 19,430000,929A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 37,57805 37,57805
Materials:

5,010005,010001,000BC11X101 =xNumero de planta de 2 m. d'alçariau

Subtotal... 5,01000 5,01000

COST DIRECTE 42,58805

1,277643,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

43,86569COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2,24m Pintat de delimitació places, de directriu recta o corba, amb
pintura de poliuretà aromàtic 100%sòlids, de poliol basat en
reïnes alcídiques com a vehicle fixe del component bàsic,
isocianat basat en 4,4,4 trisocianat trifenilmetà com a vehicle
del component enduridor i amb 5% de disolvent de corbonat
de propilè, amb una dotació mínima de 360 gr/m2. Inclòs
totes les operacions de preparació de la superficie i arids de
corindó, 280 micres (21 gr/m2), totalment acabat i aplicat
segons projecte i indicacions DF. Colors blanc i amplada 10
cm.

NC11PADP Rend.: 1,000P- 206

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,05100/R 21,020000,050A0121000 =xOficial 1ah

0,09715/R 19,430000,005A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 1,14815 1,14815
Materials:

1,0288213,190000,078B89ZU200 =xPintura amb poliuretà aromàtic 100%sòlids, de poliol basat
en reïnes alcídiques com a vehicle fixe del component bàsic,
isocianat basat en 4,4,4 trisocianat trifenilmetà com a vehicle
del component enduridor i amb 5% de disolvent de corbonat
de propilè, amb una dotació mínima de 360 gr/m2. Inclòs
arids de corindó, 280 micres (21 gr/m2), 

kg

Subtotal... 1,02882 1,02882

COST DIRECTE 2,17697

0,065313,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

2,24228COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,80ut Pintat de senyals de desviacions, senttis de circulació,
bifurcació, fletxes, canvis de direcció i cediu el pas amb
pintura de poliuretà aromàtic 100%sòlids, de poliol basat en
reïnes alcídiques com a vehicle fixe del component bàsic,
isocianat basat en 4,4,4 trisocianat trifenilmetà com a vehicle
del component enduridor i amb 5% de disolvent de corbonat
de propilè, amb una dotació mínima de 360 gr/m2. Inclòs
totes les operacions de preparació de la superficie i arids de
corindó, 280 micres (21 gr/m2) i plantilles necessaries,
totalment acabat i aplicat segons projecte i indicacions DF.
Colors blanc.

NC11PFLE Rend.: 1,000P- 207

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,30600/R 21,020000,300A0121000 =xOficial 1ah

1,94300/R 19,430000,100A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 8,24900 8,24900
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,1441013,190000,390B89ZU200 =xPintura amb poliuretà aromàtic 100%sòlids, de poliol basat

en reïnes alcídiques com a vehicle fixe del component bàsic,
isocianat basat en 4,4,4 trisocianat trifenilmetà com a vehicle
del component enduridor i amb 5% de disolvent de corbonat
de propilè, amb una dotació mínima de 360 gr/m2. Inclòs
arids de corindó, 280 micres (21 gr/m2), 

kg

3,890003,890001,000B89ZU2PL =xpp amortització de plantilla per a senyals.u

Subtotal... 9,03410 9,03410

COST DIRECTE 17,28310

0,518493,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

17,80159COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,15ut Pintat de simbol de plaça adaptada en el paviment, amb
pintura de poliuretà aromàtic 100%sòlids, de poliol basat en
reïnes alcídiques com a vehicle fixe del component bàsic,
isocianat basat en 4,4,4 trisocianat trifenilmetà com a vehicle
del component enduridor i amb 5% de disolvent de corbonat
de propilè, amb una dotació mínima de 360 gr/m2. Inclòs
totes les operacions de preparació de la superficie i arids de
corindó, 280 micres (21 gr/m2) i plantilles necessaries,
totalment acabat i aplicat segons projecte i indicacions DF.

NC11PNAD Rend.: 1,000P- 208

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,35700/R 21,020000,350A0121000 =xOficial 1ah

3,30310/R 19,430000,170A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 10,66010 10,66010
Materials:

7,9140013,190000,600B89ZU200 =xPintura amb poliuretà aromàtic 100%sòlids, de poliol basat
en reïnes alcídiques com a vehicle fixe del component bàsic,
isocianat basat en 4,4,4 trisocianat trifenilmetà com a vehicle
del component enduridor i amb 5% de disolvent de corbonat
de propilè, amb una dotació mínima de 360 gr/m2. Inclòs
arids de corindó, 280 micres (21 gr/m2), 

kg

11,670003,890003,000B89ZU2PL =xpp amortització de plantilla per a senyals.u

Subtotal... 19,58400 19,58400

COST DIRECTE 30,24410

0,907323,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

31,15142COST EXECUCIÓ MATERIAL



Aparcament Públic
Aparcament de dues plantes per a l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 130Data: 13/10/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €12,37ut Pintat de numeració de places, de tres dígits, amb pintura de
poliuretà aromàtic 100%sòlids, de poliol basat en reïnes
alcídiques com a vehicle fixe del component bàsic, isocianat
basat en 4,4,4 trisocianat trifenilmetà com a vehicle del
component enduridor i amb 5% de disolvent de corbonat de
propilè, amb una dotació mínima de 360 gr/m2. Inclòs totes
les operacions de preparació de la superficie i arids de
corindó, 280 micres (21 gr/m2) i plantilles necessaries,
totalment acabat i aplicat segons projecte i indicacions DF.
Colors blanc i tipografia ''Helvètica condensed mèdium''.

NC11PNPL Rend.: 1,000P- 209

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,62440/R 21,020000,220A0121000 =xOficial 1ah

0,19430/R 19,430000,010A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 4,81870 4,81870
Materials:

3,2975013,190000,250B89ZU200 =xPintura amb poliuretà aromàtic 100%sòlids, de poliol basat
en reïnes alcídiques com a vehicle fixe del component bàsic,
isocianat basat en 4,4,4 trisocianat trifenilmetà com a vehicle
del component enduridor i amb 5% de disolvent de corbonat
de propilè, amb una dotació mínima de 360 gr/m2. Inclòs
arids de corindó, 280 micres (21 gr/m2), 

kg

3,890003,890001,000B89ZU2PL =xpp amortització de plantilla per a senyals.u

Subtotal... 7,18750 7,18750

COST DIRECTE 12,00620

0,360193,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

12,36639COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,97m2 Pintat de senyalització de zones peatonals mitjançant
franges inclinades amb pintura de poliuretà aromàtic
100%sòlids, de poliol basat en reïnes alcídiques com a
vehicle fixe del component bàsic, isocianat basat en 4,4,4
trisocianat trifenilmetà com a vehicle del component
enduridor i amb 5% de disolvent de corbonat de propilè, amb
una dotació mínima de 360 gr/m2. Inclòs totes les
operacions de preparació de la superficie i arids de corindó,
280 micres (21 gr/m2), totalment acabat i aplicat segons
projecte i indicacions DF. Colors blanc.

NC11PPEA Rend.: 1,000P- 210

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,14680/R 21,020000,340A0121000 =xOficial 1ah

3,30310/R 19,430000,170A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 10,44990 10,44990
Materials:



Aparcament Públic
Aparcament de dues plantes per a l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 131Data: 13/10/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
4,0889013,190000,310B89ZU200 =xPintura amb poliuretà aromàtic 100%sòlids, de poliol basat

en reïnes alcídiques com a vehicle fixe del component bàsic,
isocianat basat en 4,4,4 trisocianat trifenilmetà com a vehicle
del component enduridor i amb 5% de disolvent de corbonat
de propilè, amb una dotació mínima de 360 gr/m2. Inclòs
arids de corindó, 280 micres (21 gr/m2), 

kg

Subtotal... 4,08890 4,08890

COST DIRECTE 14,53880

0,436163,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

14,97496COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €81,47u Protecció metal.lica per baixants, construït amb acer AE-42,
galvanitzat en calent i pintat de color gris amb dues mans de
pintura antifosfatant i dues mans d'esmalt d'acabat.
Totalment instal.lat segons plànol. Inclou segellat del baixant
amb cordó cel·lular de polietilè i massila elàstica
anticarburant.

NDZ10028 Rend.: 1,000P- 211

 €74,79U Placa de 65x15cm. per senyalització interior, de planxa
d'alumini, amb les arestes doblegades perquè tingui un llom
de 10mm., pintada amb material fotoluminiscent, amb
grafismes i caràcters alfanumèrics, amb suport i fixada
mecànicament. Totalment instal·lada.

NEB92AM Rend.: 1,000P- 212

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,69824/R 22,720000,867A012M000 =xOficial 1a muntadorh

16,93251/R 19,530000,867A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 36,63075 36,63075
Materials:

0,560000,140004,000B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

35,4200035,420001,000BB92AM01 =xPLACA DE 65x15cm. PER SENYALITZACIO INTERIOR, DE
PLANXA D'ALUMINI, AMB LES ARESTES DOBLEGADES
PERQUE TINGUI UN LLOM DE 10mm., PINTADA AMB
MATERIAL FOTOLUMINISCENT, AMB GRAFISMES I
CARACTERS ALFANUMERICS, AMB SUPORT PER A
FIXAR MECANICAMENT.

U

Subtotal... 35,98000 35,98000

COST DIRECTE 72,61075

2,178323,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

74,78907COST EXECUCIÓ MATERIAL



Aparcament Públic
Aparcament de dues plantes per a l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 132Data: 13/10/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €160,90U Miralls convexes de 60 cm de diàmetre. Incloses Fixacions.
Totalment Instal·lat.

NELES40 Rend.: 1,000P- 213

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,20750/R 20,830000,250A0122000 =xOficial 1a paletah

4,35500/R 17,420000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,56250 9,56250
Altres:

146,65000146,650001,000N000040 =xMIRALL CONVEXE DE VIDRE ORIENTABLE, FINS I TOT
SUPORT REGULABLE.

U

Subtotal... 146,65000 146,65000

COST DIRECTE 156,21250

4,686383,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

160,89888COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,95U Placa de 30x15 cm complementaria no reflectora, fixada al
senyal.

NFBB324 Rend.: 1,000P- 214

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,71330/R 17,420000,615A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,71330 10,71330
Materials:

23,2200023,220001,000BBM1EB11 =xPLACA COMPLEMENTARIA, DE 30X15 CM AMB PINTURA
NO REFLECTORA

U

Subtotal... 23,22000 23,22000

COST DIRECTE 33,93330

1,018003,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

34,95130COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,88u Suport de 80x40x2mm. d'acer galvanitzat, col.locat a terra
formigonat.

NFBBZ11 Rend.: 1,000P- 215

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,04150/R 20,830000,050A0122000 =xOficial 1a paletah

1,74200/R 17,420000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,78350 2,78350
Materials:

8,650008,650001,000BBMZ1B20 =xSUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2
MM, PER A SENYALITZACIO VERTICAL

m



Aparcament Públic
Aparcament de dues plantes per a l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 133Data: 13/10/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 8,65000 8,65000
Partides d'obra:

6,89205229,735000,030N060M022 =xFORMIGO DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIO EN
VOLUM 1:4:8 GRANULAT CALCARI DE GRANDARIA
MAXIMA 20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 250 L

M3

Subtotal... 6,89205 6,89205

COST DIRECTE 18,32555

0,549773,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

18,87532COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33.465,48u Conjunt d'edicle de tancament d'escala amb ascensor i
ventilació, amb perfileria, reixes i xapes d'acer inoxidable aisi
316 electropolit brillant i vidres laminats 6+6 i 10+10 (cantells
polits i butirals blancs i transparents, inclos enllumenat, porta
d'accés i reixa antiocells i antimosquits, totalment acabat.
Inclou la base de suport i la impermeabilització de la mateixa.
Totalment acabat segons projecte i indicacions de la DF.

NL1100AS Rend.: 1,000P- 216

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

397,78248/R 21,0200018,924A0121000 =xOficial 1ah

429,55844/R 19,4300022,108A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 827,34092 827,34092
Maquinària:

138,29536/R 40,390003,424C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 138,29536 138,29536
Materials:

31.525,1200031.525,120001,000BPRN00AS =xEdicle de tancament d'escala amb ascensor i ventilació, amb
perfileria d'acer inox. tipus aisi 316, i vidre laminat, inclos
enllumenat

u

Subtotal... 31.525,12000 31.525,12000

COST DIRECTE 32.490,75628

974,722693,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

33.465,47897COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €470,82u Subministrament i instal·lació de trampella d'accés als
registres de les canonades d'envac, de 105x90 cm, amb
premarc d'angular d'acer encastat al paviment, tapa amb
angular perimetral i xapa d'acer a la cara inferior per rebre el
paviment. tot galvanitzat. 

NN21000V Rend.: 1,000P- 217

Unitats Preu Parcial Import€



Aparcament Públic
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 134Data: 13/10/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

42,04000/R 21,020002,000A0121000 =xOficial 1ah

17,07160/R 17,420000,980A0140000 =xManobreh

Subtotal... 59,11160 59,11160
Materials:

398,00000398,000001,000BNN2000V =xTrampella d'accés als registres de les canonades d'envac, de
105x90 cm, amb premarc d'angular d'acer encastat al
paviment, tapa amb angular perimetral i xapa d'acer a la cara
inferior per rebre el paviment. tot galvanitzat. segons plànols
detall.

ut

Subtotal... 398,00000 398,00000

COST DIRECTE 457,11160

13,713353,00%DESPESES
INDIRECTES+MITJANS
AUXILIARS

470,82495COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40.000,00u Partida alçada d'abonamnet íntegre per la realització del
Control de Qualitat del Projecte.

PP110000 Rend.: 1,000P- 218

 €20.000,00u Partida alçada per l'abonament íntegre de l'estudi de Gestió
de Residus

PP120000 Rend.: 1,000P- 219

 €2.500,00pa Partida alçada d'abonament íntegre en conjepte d'ajuts del
ram de paleta a les instal.lacions i industrials, incloent
obertura i tapat de regates i forats, neteja, ús de grua i
elements de seguretat i salut generals de l'obra i prorrateig
d'energia i en general tots els elements no especificats en els
amidaments i que són necessaris per a deixarles
instal·lacions descrites totalment acabades.

PPAUUIA1 Rend.: 1,000P- 220

 €900,00U Legalització de la instal·lació de climatització partint de
l'as-built de l'obra. Inclou:
* redacció i realització de la memòria tècnica i la
documentnació gràfica exigida pel Reglament d'Instal·lacions
Tèrmiques en Edificis.
* expedició del butlletí d'instal·lador i certificat final d'obra.
* tramitació i respostes davant l'Entitat Col·laboradora de
l'Administració certificadora.
* pagament de les taxes de visat davant Col·legi professional
competent.
* pagament de taxes de l'entitat col·laboradora certificadora.
Totalment realitzada i amb lliurament de documentació per
duplicat (Propietat i Direcció Facultativa).

XPAL1CL1 Rend.: 1,000P- 221
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 135Data: 13/10/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €600,00U Projecte de legalització i justificació de consums de la
instal·lació d'aigua potable partint de l'as-built de l'obra.
Inclou:
* redacció i realització de la memòria tècnica i la
documentnació gràfica.
* expedició del butlletí d'instal·lador i certificat final d'obra.
* tramitació i respostes davant l'Entitat Col·laboradora de
l'Administració certificafdora.
* pagament de les taxes de visat davant Col·legi professional
competent.
* pagament de taxes de l'entitat col·laboradora certificadora.
Totalment realitzada i amb lliurament de documentació per
duplicat (Propietat i Direcció Facultativa).

XPAL1FA1 Rend.: 1,000P- 222

 €900,00U Legalització de la instal·lació elèctrica de baixa tensió partint
de l'as-built de l'obra. Inclou:
* redacció i realització de la memòria tècnica i la
documentnació gràfica exigida pel Reglament electrotècnic
de baixa tensió.
* expedició del butlletí d'instal·lador i certificat final d'obra.
* tramitació i respostes davant l'Entitat Col·laboradora de
l'Administració certificafdora.
* pagament de les taxes de visat davant Col·legi professional
competent.
* pagament de taxes de l'entitat col·laboradora certificadora.
Totalment realitzada i amb lliurament de documentació per
duplicat (Propietat i Direcció Facultativa).

XPAL2ED1 Rend.: 1,000P- 223

 €450,00U Certificació de la instal·lació de cablatge estructurat partint de
l'as-built de l'obra. Inclou:
* realització de les proves de cadascun dels punts de treball.
* redacció i realització de la memòria tècnica i la
documentnació gràfica.
* expedició del certificat final d'obra amb les característiques
dels punts.
Totalment realitzada i amb lliurament de documentació per
duplicat (Propietat i Direcció Facultativa).

XPAL3AP1 Rend.: 1,000P- 224

 €6.000,00U Instal·lació de distribució i difusió d'aire comptabilitzada des
de la sortida de les unitats de tractament d'aire fins als
elements de difusió. Incloent conductes i aïllaments,
sistemes de circulació de fluids, elements de protecció i
seguretat i accessoris 
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra
mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la
Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests
documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en
format digital, a més de plastificar els esquemes i
col·locar-los en les sales de màquines. 

Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

Z1011CD1 Rend.: 1,000P- 225
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 136Data: 13/10/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,00U Instal·lació de producció i distribució de fred i calor amb
sistemes d'expansió directe. Incloent canonades i aïllaments,
sistemes de circulació de fluids, elements de protecció i
seguretat, sistemes de control, valvuleria i accessoris
totalment acabada , memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests
documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en
format digital, a més de plastificar els esquemes i
col·locar-los en les sales de màquines. 
La instal·lació es composa de las següents partides:

Z1011CF1 Rend.: 1,000P- 226

 €800,00U Instal·lació de distribució de refrigerant comptabilitzada des
de les unitas exteriors fins les interiors. Incloent canonades i
aïllaments, sistemes i elements de distribució de fluids,
elements de protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests
documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en
format digital, a més de plastificar els esquemes i
col·locar-los en les sales de màquines. 

Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

Z1011CN1 Rend.: 1,000P- 227

 €2.500,00U Instal·lació dels elements de camp i centrals necessaris per
a la instal·lació de control dels sistemes de control de fums
comptabilitzant l'element, els seus accessoris de muntatge i
la seva programació. Incloent cablejat, subestacions i
quadres de control, elements de conducció i pas específics
de la instal·lació, elements de protecció i seguretat i
accessoris, elements de protecció i seguretat i accessoris. 
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra
mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la
Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests
documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en
format digital, a més de plastificar els esquemes i
col·locar-los en les sales de màquines. 

Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

Z1011CR5 Rend.: 1,000P- 228
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €30.000,00U Instal·lació de control de fums en escales i vestíbuls
d'independència comptabilitzant els elements de difusió,
sistemes de conducció de fluids i elements mecànics.
Incloent conductes, sistemes de circulació de fluids,
elements de difusió, elements de protecció i seguretat i
accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra
mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la
Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests
documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en
format digital, a més de plastificar els esquemes i
col·locar-los en les sales de màquines. 

Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

Z1011VE1 Rend.: 1,000P- 229

 €100.000,00U Instal·lació d'extracció d'aparcaments comptabilitzant des
dels elements de difusió fins a l'exterior. Incloent conductes,
sistemes de circulació de fluids, elements de difusió,
elements de protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra
mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la
Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests
documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en
format digital, a més de plastificar els esquemes i
col·locar-los en les sales de màquines. 

Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

Z1011VP1 Rend.: 1,000P- 230

 €0,00U Instal·lació dels elements complementaris en banys. Incloent
elements de subjecció i segellat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra
mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la
Direcció Facultativa.
La instal·lació es composa de las següents partides:

Z1013FQ1 Rend.: 1,000P- 231
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,00U Instal·lació dels elements terminals de distribució d'aigua.
Incloent elements de subjecció i segellat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra
mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la
Direcció Facultativa.
La instal·lació es composa de las següents partides:

Z1013FS1 Rend.: 1,000P- 232

 €25.000,00U Instal·lació de xarxa de clavagueram per a aigües grises,
negres o pluvials comptabilitzada des dels elements de
connexió fins a la connexió amb les xarxes municipals
existents. Incloent canonades, elements de protecció i
accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests
documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en
format digital, a més de plastificar els esquemes i
col·locar-los en les sales de màquines. 

Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

Z1014SC1 Rend.: 1,000P- 233

 €24.000,00U Instal·lació de xarxa interior de sanejament per a aigües
grises o negres comptabilitzada des de la sortida de
l'element sanitari fins a la connexió amb a xarxa d'aigües
municipal. Incloent canonades, elements de protecció i
accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests
documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en
format digital, a més de plastificar els esquemes i
col·locar-los en les sales de màquines. 

Es fa una partida alçada per a tubs, pericons i reixes

Z1014SP1 Rend.: 1,000P- 234

 €0,00U Instal·lació de petit sanejament comptabilitzada des de la
sortida de l'element sanitari fins a la connexió amb a xarxa
d'aigües grises o negres fins a les connexions a les unitats
terminals. Incloent canonades i aïllaments, sistemes de
circulació de fluids, elements de protecció, valvuleria i
accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra
mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la
Direcció Facultativa.
La instal·lació es composa de las següents partides:

Z1014SS1 Rend.: 1,000P- 235
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 €0,00U Instal·lació de producció d'aigua calenta sanitària
comptabilitzada des del sistema de bescanvi fins a l'inici de
la distribució. Incloent canonades i aïllaments, sistemes
d'acumulació, sistemes de circulació de fluids, elements de
protecció,valvuleria i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests
documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en
format digital, a més de plastificar els esquemes i
col·locar-los en les sales de màquines. 
La instal·lació es composa de las següents partides:

Z1015FC1 Rend.: 1,000P- 236

 €3.000,00U Instal·lació de connexionat a companyia subministradora,
incloent comptatge i sobrelevació comptabilitzada des de les
escomeses respectives fins a les entrades als consumidors.
Incloent canonades i aïllaments, sistemes de circulació de
fluids, elements de protecció i tractament, valvuleria i
accessoris

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests
documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en
format digital, a més de plastificar els esquemes i
col·locar-los en les sales de màquines. 

Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

Z1015FE1 Rend.: 1,000P- 237

 €34.000,00U Instal·lació dels elements comuns de distribució i pas per a la
instal·lacio de baixa tensió i enllumenat. Incloent safates,
canals i elements de conducció, elements de protecció i
seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra
mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la
Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests
documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en
format digital. 

Es fa una partida alçada per a tots els tubs i les caixes de
derivació

Z1025BT1 Rend.: 1,000P- 238
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 €90.000,00U Instal·lació dels mecanismes de maniobra i connexió
comptabilitzant els elements terminals i els seus accessoris.
Incloent tapes, marcs, embellidors, caixes emportades i
accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra
mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la
Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests
documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en
format digital. 
Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

Z1026EC1 Rend.: 1,000P- 239

 €54.000,00U Instal·lació de distribució d'energia elèctrica en baixa tensió
comptabilitzada des de l'escomesa fins als elements de
consum. Incloent cablejat, elements de conducció i pas
específics de la instal·lació de baixa tensió, elements de
protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests
documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en
format digital. 

Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

Z1026ED1 Rend.: 1,000P- 240

 €21.000,00U Instal·lació de distribució d'energia elèctrica en baixa tensió
comptabilitzada des de l'escomesa fins a l'entrada als
consumidors. Incloent cablatge, elements de conducció i pas
específics de la instal·lació de baixa tensió, elements de
protecció i seguretat i accessoris 

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests
documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en
format digital. 

Partida alçada

Z1026EE5 Rend.: 1,000P- 241
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 €20.000,00U Instal·lació de posada a terra de la instal·lació
comptabilitzada des dels elements de contacte (cable nu o
piques) fins a la connexió amb la instal·lació elèctrica.
Incloent cablejat, elements de conducció i pas específics de
la instal·lació, elements de protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests
documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en
format digital. 

Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

Z1026EP1 Rend.: 1,000P- 242

 €24.000,00U Instal·lació de quadres elèctrics. Incloent el connexionat de
cadascuna de les línies als elements de protecció
corresponents, elements de protecció i seguretat, sistemes
de control i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests
documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en
format digital a més de plastificar els esquemes i col·locar-los
en les sales de quadres corresponents.

S'ha deixat la següent partida alçada per a la instal·lació 

Z1026EQ1 Rend.: 1,000P- 243

 €0,00U Instal·lació de sistemes d'alimentació ininterrompuda per a
subministrament d'energia a elements crítics. Incloent
connexionat de l'element a la xarxa de distribució i i
protecció, elements de protecció, control i seguretat i
accessoris 
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.
La instal·lació es composa de las següents partides:

Z1026ES1 Rend.: 1,000P- 244
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 €0,00U Instal·lació dels elements de camp i centrals necessaris per
a la instal·lació de control d'enllumenat comptabilitzant
l'element, els seus accessoris de muntatge i la seva
programació. Incloent cablejat, subestacions i quadres de
control, elements de conducció i pas específics de la
instal·lació, elements de protecció i seguretat i accessoris,
elements de protecció i seguretat i accessoris
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.
Per a la tria dels elements es presentarà en obra mostres
dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció
Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests
documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en
format digital.
La instal·lació es composa de las següents partides:

Z1027IC1 Rend.: 1,000P- 245

 €0,00U Instal·lació d'equips d'enllumenat interior. Incloent elements
terminals i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.
Per a la tria dels elements es presentarà en obra mostres
dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció
Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests
documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en
format digital. 
La instal·lació es composa de las següents partides:

Z1027II1 Rend.: 1,000P- 246

 €0,00U Instal·lació d'equips d'enllumenat d'emergència i
senyalització d'elements d'evacuació i extinció. Incloent
elements terminals i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.
Per a la tria dels elements es presentarà en obra mostres
dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció
Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests
documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en
format digital. 
La instal·lació es composa de las següents partides:

Z1027IM1 Rend.: 1,000P- 247
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 €0,00U Instal·lació dels elements de camp i elements necessaris
per a la instal·lació de la senyalització conveccional i
senyalització vertical lluminosa comptabilitzant l'element i els
seus accessoris de muntatge. Incloent cablejat, elements de
conducció i pas específics de la instal·lació, elements de
protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions tècniques, segons normativa vigent en el moment
de l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements es presentarà en obra mostres
dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció
Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests
documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en
format digital.
La instal·lació es composa de las següents partides:

Z1027IS9 Rend.: 1,000P- 248

 €700,00U Instal·lació dels elements comuns de distribució i pas per a la
instal·lacio de senyals dèbils. Incloent safates, canals i
elements de conducció, elements de protecció i seguretat i
accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra
mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la
Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests
documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en
format digital. 
Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

Z1039SD1 Rend.: 1,000P- 249

 €0,00U Instal·lació d'extinció automàtica d'incendis amb aigua
comptabilitzant els elements terminals i tots els seus
accessoris. Incloent canonades, elements de conducció i pas
específics de la instal·lació, elements de protecció i seguretat
i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra
mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la
Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests
documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en
format digital.
La instal·lació es composa de las següents partides:

Z103APA1 Rend.: 1,000P- 250
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 €0,00U Instal·lació de control d'accessos comptabilitzant els
elements terminals, el softwatre de gestió i tots els seus
accessoris. Incloent tanques i torns, elements de conducció i
pas específics de la instal·lació, elements de protecció i
seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra
mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la
Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests
documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en
format digital.
La instal·lació es composa de las següents partides:

Z103APC1 Rend.: 1,000P- 251

 €0,00U Instal·lació de detecció d'incendis comptabilitzada des dels
elements detectors fins a les centrals i els elements
d'actuació. Incloent cablejat, elements de conducció i pas
específics de la instal·lació, elements de protecció i seguretat
i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra
mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la
Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests
documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en
format digital.
La instal·lació es composa de las següents partides:

Z103APD1 Rend.: 1,000P- 252

 €0,00U Instal·lació de detecció de CO comptabilitzada des dels
elements detectors fins a les centrals i els elements
d'actuació. Incloent cablejat, elements de conducció i pas
específics de la instal·lació, elements de protecció i seguretat
i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries,
plecs de condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra
mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la
Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests
documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en
format digital.
La instal·lació es composa de las següents partides:

Z103APDC Rend.: 1,000P- 253
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 €2.000,00U Instal·lació de connexionat a companyia subministradora,
incloent comptatge, acumulació, tractament i sobrelevació
comptabilitzada des de l'escomesa fins al sistema de
distribució interior. Incloent canonades i aïllaments, sistemes
de circulació de fluids, elements de protecció i tractament,
valvuleria i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra
mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la
Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests
documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en
format digital.
Es deixa una partida alçada per a la següent instal·lació.

Z103APE5 Rend.: 1,000P- 254

 €0,00U Instal·lació dels elements de camp i centrals necessaris per
a la instal·lació de seguretat comptabilitzant l'element, els
seus accessoris de muntatge i la seva programació. Incloent
cablejat, subestacions i quadres de control, elements de
conducció i pas específics de la instal·lació, elements de
protecció i seguretat i accessoris, elements de protecció i
seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra
mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la
Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests
documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en
format digital.
La instal·lació es composa de las següents partides:

Z103APR5 Rend.: 1,000P- 255

 €60.000,00U Instal·lació de circuit tancat de televisió comptabilitzada des
dels elements detetors, les unitats electròniques i els
elements d'actuació i tots els seus accessoris. Incloent
elements de conducció i pas específics de la instal·lació,
elements de protecció i seguretat i accessoris.
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra
mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la
Direcció Facultativa.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat
final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests
documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en
format digital.

Es deixa la següent partida alçada per a la instal·lació.

Z103APV1 Rend.: 1,000P- 256
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
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ALTRES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5.110,00ut Materials per a revestits d'acer inoxidable de murs, cantells,
remats i cabina.

BL79I0ZZ

 €146,65U MIRALL CONVEXE DE VIDRE ORIENTABLE, FINS I TOT
SUPORT REGULABLE.

N000040
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1. INTRODUCCIÓ  

 

1.1. Autor del projecte i de l’estudi de Seguretat i Salut 

 

L’autor d’aquest projecte i Estudi de Seguretat i Salut és Ferran Garcia Hernandez, estudiant 

d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports a la ETSECCPB de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 

 

1.2. Objectiu de l’Estudi de Seguretat i Salut 

 

El present Estudi de Seguretat i Salut laboral es refereix a l’obra del Projecte executiu de construcció de 

l’aparcament de dues plantes al solar annex a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Martorell. 

Estableix, mentre duri la construcció de l’edifici, les previsions respecte a la prevenció de riscs 

d’accidents i malalties professionals, les instal·lacions perceptives d’higiene i benestar dels treballadors i 

diferent personal aplegat a l’obra, així com els derivats de la reparació, conservació i manteniment 

d’aquestes últimes instal·lacions. 

 

La finalitat consisteix bàsicament en donar les directrius necessàries perquè l’empresa constructora faci 

el Pla de Seguretat en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra, analitzant, estudiant, 

desenvolupant les previsions contingudes en aquest estudi, i incloent-hi si cal mesures alternatives de 

prevenció segons el R.D. 1627/97 i, en concret, donant compliment a l’article 4 d’aquest R.D. 

 

L’objecte de l’Estudi és el següent: 

 Preservar la integritat dels treballadors i de totes les persones de l’entorn. 

 Organitzar la feina de forma tal que els riscos siguin mínims. 

 Determinar les instal·lacions per la higiene i el benestar dels treballadors. 

 Establir les normes d’utilització dels elements de seguretat. 

 Proporcionar als treballadors els coneixements necessaris per l’ús correcte i segur de la 

maquinària que se’ls encomani. 

 Fixar les mesures de renovació de l’aire i de l’evacuació de les aigües de pluja i residuals. 

 Assegurar els primers auxilis i l’evacuació dels ferits. 

 Regular la creació dels Comitès de Seguretat i Salut. 

 

Igualment s’implementa l’obligatorietat d’un Llibre d’Incidències amb tota la funcionalitat que el Real 

Decret 1627 li concedeix, essent el Contractista l’encarregat d’enviar les còpies de les anotacions que 

s’escriguin als diferents destinataris. És responsabilitat del Contractista la correcta execució de les 

actuacions preventives fixades en el Pla i respondre solidàriament de les conseqüències que se’n derivin 

de la no consideració de les mesures previstes per part dels subcontractistes o similars, respecte a les 

faltes que siguin imputables a ells. 

 

Tan la Direcció d’Obra com la Inspecció de Feina i Seguretat Social podran comprovar en qualsevol 

moment la execució correcta i concreta de les mesures previstes en el Pla de Seguretat i Salut de l’Obra. 

 

 

 

 

2. CARACTERÍSTIQUES DE LA OBRA 
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2.1. Denominació  

 

Projecte executiu d’un aparcament de dues plantes per a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Martorell. 

 

2.2. Pressupost, termini d’execució i mà d’obra 

 

El Pressupost d’Execució Material de l’obra ascendeix a la quantitat de CINC MILIONS QUATRE-CENTS 

SEIXANTA-VUIT MIL SETANTA EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS  

El termini d’execució previst és de 171 dies, a partit de l’acta de replanteig. Es preveu un nombre màxim 

de personen en obra de 50 operaris. 

 

2.3. Terreny i característiques meteorològiques 

 

Les característiques meteorològiques de la zona són de climatologia benigna, pluviometria mitja, 

excepte als mesos d’Abril, Setembre i Octubre, en els que poden ser puntualment intenses, conforme 

correspon a la comarca del Barcelonès. 

 

2.4. Serveis afectats 

 

Es preveu un encreuament de gas natural i de telefònica, però estan totalment controlats i no es preveu 

l’afectació d’aquests serveis, no obstant, abans de començar les obres s’haurà de confirmar aquest 

supòsit per part de la propietat i la Direcció Facultativa de les obres. 

 

2.5. Instal·lacions provisionals pels treballadors 

 

Es preveu utilitzar tres tipus de casetes: la caseta de menjador, la caseta d’oficina i les instal·lacions de 

vestuaris. 

 

2.6. Materials previstos en la construcció. 

 

No està prevista la utilització de materials perillosos o tòxics, ni tampoc elements o peces constructives 

de perillositat desconeguda en llur posta en obra ni en el procés constructiu. 

 

2.7. Característiques del procés constructiu. 

 

El procés constructiu i fases d’anàlisi seran els següents: 

 Neteja del terreny 

 Moviments de terres. 

 Fonaments i murs de contenció. 

 Estructura de formigó. 

 Forjats bidireccionals. 

 Lloses massisses de formigó. 

 Tancaments exteriors. 

 Cobertes. 

 Divisions. 

 Revestiments. 

 Paviments. 

 Divisions i tancaments practicables. 



Projecte executiu d’un aparcament de dues plantes per a 
l’Hospital de Sant Joan de Déu de Martorell 

Annex 15.  Estudi de seguretat  
i salut laboral  

 

7 
 

 Instal·lacions. 

 Urbanització. 

 Mobiliari urbà. 

 

3. ANÀLISI DE RISCS DE LES DIFERENTS FASES D’OBRA  

 

LLEGENDA 

 

PB: Probabilitat d’aparició del risc  

SV: Severitat dels efectes  

GR: Grau de risc  

 

Probabilitat:  

B: Baixa  

M: Moderada  

A: Alta  

Conseqüència: 

L: Lleu  

G: Greu  

M: Molt greu  

Nivell de risc:  

1:Trivial  

2:Tolerable  

3: Moderat  

4:Important 

5:Intolerable  

 

3.1. Replanteig  

En aquesta fase es compren totes les tasques que un equip de topografia especialitzat realitza per 

deixar dades físiques i mesures referenciades en el terreny, totes les dades geomètriques per a poder 

realitzar les activitats i elements constructius que composen l’obra.  

Anàlisi de riscs:  

 Caigudes a diferent nivell.  

 Caigudes al mateix nivell.  

 Atropellaments per tercers vehicles.  

 Atropellaments per maquinària pesada d’obra.  

 Danys provocats per excés de soroll.  

 Contactes elèctrics directes, amb la mira en zones d’instal·lacions urbanes.  

 Caiguda d’objectes d’alçada.  

 Cops en braços, cames al clavar estaques i materialitzar punts de referència.  

 Projecció de partícules d’acer en clavaments.  

 Cops contra objectes.  

 Projeccions de partícules a ulls.  

 Ambients amb pols excessiu.  

 Danys derivats de picades d’insectes.  

 Danys derivats dels treballs realitzats en condicions meteorològiques adverses (baixa 

temperatura, pluja, forts vents, etc.).  

 

Proteccions personals:  

 

 Roba de treball.  

 Armilla d’alta visibilitat. 

 Casc de seguretat de polietilè, amb adhesius reflectants.  

 Botes de seguretat anti-lliscants.  

 Botes de seguretat impermeables.  

 Roba de treball impermeable.  
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 Careta de protecció anti-pols.  

 Pantalla facial anti-impactes.  

 Arnés de seguretat.  

 Guants de protecció.  

 

3.2. Implantació d’obra  

 

En aquesta fase es determina l’espai disponible dintre de tot el conjunt del solar tant de l’execució 

d’aquesta primera fase, com de les fases posteriors, entenent que s’utilitzaran elements de seguretat i 

higiene i mitjans auxiliars que seran vàlids per a fases posteriors.   

 
Anàlisi de Riscs  

 

IMPLANTACIÓ DE L’OBRA  

   

RISCOS IDENTIFICATS  
PB  SV  GR  

 

- Els derivats de l’actitud veïnal davant de les obres: Protestes, trencament de tanca 

d’obra, pas a través, etc.  

- Sobre esforços, cops i atrapaments durant el muntatge del tancament provisional 

d’obra.  

- Caigudes al mateix nivell per: irregularitats del terreny, fang, runes.  

- Caigudes a diferent nivell per: fort pendent en el terreny.  

- Allau per vibracions per soroll o circulació de vehicles.  

- Els propis de la maquinaria i mitjans auxiliars a muntar.  

 

B  

 

M  

 

M  

B  

B  

M  

 

L  

 

G  

 

G G 

G G  

 

1  

 

2  

 

2  

3  

3  

2  

 

3.2.1. Escomeses per serveis provisionals d’obra  

 
Anàlisi de riscs  

 

ESCOMESES PER SERVEIS PROVISIONALS D’OBRA  

   

RISCOS IDENTIFICATS  
PB  SV  GR  

- Caiguda a diferent nivell.  

- Caiguda a mateix nivell. 

- Talls per utilització d’eines.  

- Sobreesforços per postures forçades o suportar càrregues.  

M 

M  

B 

M  

G  

L  

G G  

2  

2  

3  

2  

 

 

3.2.2. Recepció de maquinària, medis auxiliars i muntatges 

 
Anàlisi de riscs 

 

RECEPCIÓ DE MAQUINARIA, MEDIS AUXILIARS I MUNTATGES  

   

RISCOS IDENTIFICATS  
PB  SV  GR  
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- Caiguda a diferent nivell. 

- Sobreesforços per utilització d’eines.  

- Caigudes a nivell o escassa alçada.  

- Atrapament entre peces pesades.  

- Talls per utilització de peces metàl·liques.  

M 

M 

M  

B  

M  

G G  

L  

M G  

2  

2  

3  

3  

3  

 

Mesures preventives  

 

 Reconeixement del solar abans de començar les tasques.  

 Localització de les instal·lacions existents i comprovació de les mateixes. Anular les possibles 

interferències.   

 Planificar la zona d’aplecs de materials i en general ordre i neteja a l’indret. L’espai disponible 

es senyala en els plànols adjunts.  

 Disposició i ordenació del tràfic de les zones d’obres i vigilància de les mateixes.  

 Tancament i senyalització de la zona d’obres i vigilància de la mateixa per impedir l’accés a 

persones alienes a la mateixa.  

 Enllumenat de la zona d’obres.  

 Mitjans i accessoris elèctrics homologats per a la senyalització nocturna de l’indret.  

 Mitjans auxiliars adequats per als diferents treballs i funcions, amb unes dimensions apropiades 

i en bon estat de conservació.  

 Compliment de la legislació vigent en matèria d’interferències de xarxes de subministrament de 

serveis instal·lacions.  

 

Proteccions personals 

 Casc homologat.  

 Pantalla de soldadura elèctrica.  

 Ulleres de soldadura autògena.  

 Ulleres antipols i antipartícules.  

 Guants fins de goma per a contactes amb el formigó.  

 Guants de cuir per a manipulació de materials en general.  

 Guants de soldador.  

 Botes i vestit d’aigua.  

 Roba de treball.  

 Normes de seguretat per l’operari de la màquina.  

 

 

3.2.3. Instal·lacions provisionals d’obra mitjançant mòduls prefabricats  

 

Anàlisi de riscs 

 

RECEPCIÓ DE MAQUINARIA, MEDIS AUXILIARS I MUNTATGES  

   

RISCOS IDENTIFICATS  
PB  SV  GR  
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- Danys a tercers.   

- Caiguda de personal a distint nivell.   

- Caiguda d’altura de materials, eines, etc.  

- Cops, corts, burxades, atrapament, abrasions.   

- Atropellaments, bolcades i agafades.   

- Aixafaments.  

- Sobreesforços.   

- Il·luminació deficient.  

- Exposició a temperatures ambientals extremes.   

- Pluja i neu. 

- Vent.  

- Gelades.  

B  

B  

B  

M 

M 

M 

M N  

N M 

M 

M  

L  

M 

M G 

G G 

G  

L  

L  

L  

L  

L  

1  

2  

2  

3  

3  

3  

2  

1  

1  

1  

1  

1  

 

Mesures preventives 

 

 Cal buidar el trànsit i tràfic durant la càrrega i descàrrega de maquinària en vials i zones 

circumdants.   

 Les càrregues suspeses de la grua es dirigeixen pel personal de suport amb ajuda de cables, 

sense permetre que s’aproximi al cos o extremitats dels treballadors.   

 Les maniobres de càrrega i descàrrega de la maquinària requereixen precisió i força pel que es 

corre risc de sobreesforços, com a conseqüència de les postures poc ergonòmiques pel que es 

proporcionarà als treballadors totes les eines necessàries en cada cas per a facilitar aquest 

treball   

 Hi ha altres riscos derivats de la il·luminació deficient quan no es pot treballar a plena llum, pel 

que es prohibirà el treball en aquestes condicions o s’instal·laran sistemes portàtils 

d’il·luminació o equips de llanterna autònoms en casc.  

 El lloc de treball sotmès a temperatures inferiors a 0º o superiors a 35º o més de 8 h de sol 

continu pot causar pèrdues de precisió o equilibri, insolacions, marejos, deshidratació, etc., per 

a combatre’l cal instal·lar un sistema de reg per a humitejar el terreny, dotar als treballadors de 

capell o casc protector i instal·lar tendals o ombrel·les.  

 La pluja i neu produeixen canvis en l’adherència i la consistència del sòl, i altres conseqüències 

com mullar el personal i reduir la visibilitat, per a això cal utilitzar les corresponents proteccions 

personals.   

 El vent causa embranzides que produeixen pèrdua d’estabilitat i d’equilibri, dificultats de visió i 

d’audició, pols. Quan això ocorri s’interrompran els treballs d’elevació de càrregues suspeses i 

similars. Els treballs en altura requeriran amidades de seguretat o seran interromputs si 

aquestes mesures no suposen protecció suficient segons el parer del coordinador de seguretat i 

salut.   

 Les gelades causen reduccions dràstiques de l’adherència del terreny, embranzides en tots els 

contenidors d’aigua, que poden provocar el seu trencament, i alteracions en el comportament 

d’alguns materials, com el ciment, que deté el seu enduriment, per això s’interrompran els 

treballs amb màquines rodants que tinguin risc de lliscament i els treballs en altura, i tots 

aquells en els quals una relliscada d’un operari pugui tenir conseqüències greus per a la seva 

salut.   

 

Proteccions personals 

  

 Casc de polietilè.  

 Calçat de seguretat amb puntera reforçada.   
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 Dispositiu anticaigudes, arnés.   

 Impermeables.  

 Botes impermeables.   

 Cinturó de seguretat.   

 Armilla reflectant.   

 Guants contra riscos mecànics.  

 Cinturó portaeines.  

 Davantal antiperforant.  

 Pantalla de protecció contra riscos mecànics.  

 

3.3. Neteja del terreny  

 
Anàlisi de riscs 

  

NETEJA DEL TERRENY  

   

RISCOS IDENTIFICATS  
PB  SV  GR  

- Atropellaments   

- Col·lisions entre vehicles  

- Caiguda de material des d’una cullera o pala 

- Bolcada de la maquinària  

- Projecció de partícules  

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Vibracions  

- Soroll  

B  

B  

B  

B  

B  

B  

M 

M  

G  

L  

G G  

L  

G  

L  

L  

3  

2  

2  

2  

2  

3  

2  

2  

 

Mesures preventives 

 

 Abans de l’inici dels treballs es realitzarà una inspecció prèvia de fronts i parets de talussos.  

 Les zones de desbosc o de tala no estaran ocupades per personal.  

 Totes les màquines necessàries per realitzar aquests treballs portaran incorporat un 

senyalitzador acústic de marxa endarrere. La maquinària estarà sotmesa a revisions 

mecàniques periòdiques i tindrà tota la documentació en ordre.  

 Les zones amb perill de bolcament o caiguda estaran senyalitzades, igualment es senyalitzaran 

totes les zones de trànsit.  

 Es prohibeix circular per pendents superiors al 50%.  

 Les cabines de les màquines seran antibolcament.  

 Quan hi hagi més d’una màquina treballant en un espai petit hi haurà una persona que 

coordinarà les maniobres de les màquines.  

 

Proteccions individuals 

 

 Casc homologat.  

 Botes de seguretat.  

 Mascaretes antipols.  

 Ulleres antipols i antipartícules.  

 Protectors auditius.  

 Guants de cuir per a manipulació de materials en general.  
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 Botes i vestit d’aigua.  

 Roba de treball.  

 Normes de seguretat per l’operari de la màquina.  

 Cinturó antivibratori ( maquinistes ).  

 Cinturó de seguretat.  

 

3.4. Moviment de terres  

 
Anàlisi de riscs 

 

MOVIMENT DE TERRES  

RISCOS IDENTIFICATS  PB  SV  GR  

-Esllavissament de terres  

-Esllavissament de terres pel desterminiament de la màquina  

-Esllavissament de terres per sobrecàrrega de les vores d’excavació  

-Esllavissament per variació de la humitat del terreny  

-Esllavissament de terres per vibracions properes  

-Esllavissament de terres per alteracions del terreny, causades per variacions de temperatures  

-Esllavissament de terres en excavacions sota el nivell freàtic  

-Esllavissament de terres com a conseqüència d’un error en les entibacions  

-Repercussions en les estructures d’edificacions col·lindants afectades  

-Problemes de fangueig degut al mal estat del ferm de circulació  

-Caigudes de persones dins les rases  

-Caigudes de persones al mateix nivell 

-Caiguda de personal i/o objectes des de el llindar de l’excavació  

-Caiguda d’objectes des de la cullera o el camió o solts de l’excavació en si  

-Caiguda d’objectes per desplom  

-Caiguda d’objectes 

-Cops amb elements mòbils de màquines  

-Cops amb objectes o eines  

-Atrapaments per bolcada de màquines  

-Sepultament per capgirell dels talls de l’excavació o les rases  

-Contactes elèctrics  

-Contactes elèctrics indirectes  

-Interferències amb conduccions d’aigua i d’energia elèctrica soterrades 

-Explosions  

-Incendis  

-Inundacions  

-Causats per éssers vius  

-Atropellaments, cops i topades contra vehicles  

-Ambient pulvorigen  

-Generació de pols i excessius gasos  

-Contaminació acústica  

-Lumbàlgia per sobreesforços, lesions a mans i peus, cossos entrants als ulls  

-Malalties causades per agents físics  

-Els riscos a tercers derivats de la intrusió descontrolada de persones de persones a l’obra durant 

les hores dedicades tant a producció com a descans  
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Mesures preventives  

 

 Vigilar en tot moment l’estabilitat de les terres col·lindants.   
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 Senyalització i tancat de l’excavació.  

 Disposició i ordenament del tràfic de vehicles. Senyalització de velocitat i desnivells en el 

recorregut.  

 El front d’excavació realitzat mecànicament no sobrepassarà en més d’un metre l’alçada 

màxima d’atac del braç de la màquina.  

 Es prohibirà l’aplec de materials a menys de dos metres del límit de l’excavació .  

 S’eliminaran tots els bolos i viseres dels fronts d’excavació.  

 El front i paraments verticals d’una excavació s’ha de perfeccionar al iniciar i deixar el tall 

d’obra .  

 Es senyalarà amb una cinta ( en cas d’haver-hi circulació de vianants amb una tanca de 90 cm. 

d’alçada ) la distancia de seguretat a l’excavació ( 2m com a norma general ).  

 S’aturarà qualsevol treball al límit del talús si no reuneix les condicions d’estabilitat definides 

per la Direcció d’Obra.  

 Les maniobres de càrrega de camions serà dirigida per un encarregat o vigilant de seguretat.  

 La circulació de vehicles es realitzarà a un màxim d’aproximació de 3 metres per vehicles 

lleugers i 4 metres per vehicles pesats.  

 Es conservaran els camins de circulació interna cobrint forats, eliminant flonjalls, i compactant 

amb material adequat.  

 Es construirà un accés per a persones diferenciat del de vehicles.  

 El personal que ha de treballar a l’interior de les rases ha de conèixer els riscs a que estarà 

sotmès.  

 L’accés i sortida dels pous i rases es realitzarà mitjançant en escala sòlida, anclada en la part 

superior que i a la part inferior disposarà de sabates antilliscants. Aquesta escala sobrepassarà 

la profunditat a salvar, sobresortint 1 m.  

 Quan la profunditat del pou sigui igual o superior als 2 m, es rodejarà amb una barana sòlida de 

90 cm d’altura, formada per passamans, llistó intermig i rodapeu, ubicada a una distància 

mínima de 2 m del límit de l’excavació.  

 S’ha d’acotar l’entorn i prohibir els treballs dins dels radis d’acció del braç de la màquina que 

estigui realitzant els treballs de moviment de terres.  

 En règim de pluges i embassaments de les rases és imprescindible la inspecció minuciosa i 

detallada abans de recomençar els treballs.   

 Es revisarà  l’estat de talls de talussos a intervals regulars.  

 Es deixaran previstes preses de mànegues per evitar la formació de pols durant els treballs.  

 

Proteccions personals 

 

 Casc homologat.  

 Botes de seguretat.  

 Mascaretes antipols.  

 Ulleres antipols i antipartícules.  

 Protectors auditius.  

 Guants de cuir per a manipulació de materials en general.  

 Botes i vestit d’aigua.  

 Roba de treball.  

 Normes de seguretat per l’operari de la màquina.  

 Cinturó antivibratori ( maquinistes ).  

 Cinturó de seguretat.  

 

3.5. Excavació de rases i pous  
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Anàlisi de riscs 

  

EXCAVACIÓ DE RASES     

RISCOS IDENTIFICATS  PB  SV  GR  

-Caiguda a diferent nivell.  

-Caiguda a mateix nivell  

-Caiguda d’objectes per desplom (risc específic causat per lliscament de terres no 

coherents i sense contenció)  

-Caiguda d’objectes per manipulació  

-Caiguda d’objectes  

-Trepitjades sobre objectes  

-Cops contra objectes immòbils  

-Cops amb elements mòbils de màquines (Risc causat pel moviment d’elements mòbils 

de maquinària de moviment de terres)  

-Cops amb objectes o eines  

-Atrapaments per bolcada de màquines  

-Contactes elèctrics (Risc causat per l’acumulació de gasos i combustibles -Explosions 

(Risc causat per l’acumulació de gasos i combustibles)  

-Incendis (Risc causat per l’acumulació de gasos i combustibles)  

-Atropellaments, cops i topades contra vehicles  

-Malalties causades per agents químics (Risc causat per la possible absència de suficient 

oxigen en l’aire o la presència de gasos tòxics o pols) 

-Malalties causades per agents físics (Risc causat per vibracions del dúmper i del martell 

picador i risc causat per nivell de soroll)  

-Malalties causades per agents biològics (Risc causat per l’extracció de terres 

contaminades)  
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Mesures preventives  

 
Rases 

  

 El personal encarregat de la realització de les rases haurà de conèixer els riscos específics, així 

com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la 

major seguretat.  

 Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal 

competent i amb la corresponent experiència.  

 No s’han de retirar les mesures de protecció d’una rasa mentre hagin operaris treballant a una 

profunditat igual o superior a 1,30 m. sota la rasant.  

 En rases de profunditat major d’1,30 m., sempre que hagin operaris treballant al seu interior, 

es mantindrà un altre operari de guàrdia a l’exterior que podrà actuar com a ajudant en el 

treball i donarà l’alarma en cas que es produís alguna emergència.  

 S’acotaran les distàncies mínimes de separació entre operaris en funció de les eines que 

emprin.  

 Abans de començar la jornada de treball es revisaran diàriament els estrebaments tensant els 

estampidors quan estiguin afluixats. Tanmateix es comprovaran que estiguin expedits els llits 

d’aigües superficials.  

 Es revisaran diàriament els estintolaments abans de començar la jornada de treball, tesant els 

estampidors quan s’hagin afluixat. Així mateix es comprovaran que estiguin expedits els llits 
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d’aigües superficials.  

 Es reforçaran aquestes mesures preventives després d’interrupcions de treball de més d’un dia 

i/o d’alteracions atmosfèriques com la pluja o gelades.  

 S’evitarà colpejar l’estintolament durant operacions d’excavació. Els estampidors, o d’altres 

elements de la mateixa, no s’utilitzaran per al descens o ascensos, ni s’empraran per a la 

suspensió de conduccions ni càrregues, havent de suspendre’s d’elements expressament 

calculats i situats a la superfície.  

 En general els estintolaments, o part d’aquests, es trauran només que deixin de ser necessaris i 

per franges horitzontals, començant per la part inferior del tall.  

 La profunditat màxima permesa, sense estintolar des de la part superior de la rasa, suposant 

que el terreny sigui prou estable, no serà superior a 1,30 m. No obstant això, s’ha de protegir la 

rasa amb un capcer.  

 L’altura màxima sense estintolar, al fons de rasa (a partir d’1,40 m.) no superarà els 0,70 m., 

encara quan el terreny sigui de bona qualitat. En cas contrari, cal baixar la taula fins que estigui 

clavetejada en el fons de la rasa, emprant a la vegada petites corretges auxiliars amb els seus 

corresponents estampidors amb la finalitat de crear els espais necessaris lliures provisionals on 

podent anar realitzant els treballs d’estesa de canalitzacions, formigonada, etc., o les 

operacions precises a què van donar lloc a l’excavació d’aquesta rasa.  

 Encara quan els paraments d’una excavació siguin aparentment estables, s’estintolaran sempre 

que es prevegi el deteriorament del terreny, com a conseqüència d’una llarga duració de 

l’obertura.  

 És necessari estintolar a temps, i el material previst per a això ha d’estar a pau d’obra en una 

quantitat suficient, amb la deguda antelació, havent estat revisat i amb la garantia que es trobi 

en bon estat.  

 Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà d’estar proveïda, a intervals regulars, 

de les escales necessàries per a facilitar l’accés dels operaris o la seva evacuació ràpida en cas 

de perill. Aquestes escales han de tenir un desembarcament fàcil, sobrepassant el nivell del 

terra en 1 m., com a mínim.  

 Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles a prop de la vorera del tall es 

col·locaran tanques mòbils que s’il·luminaran, durant la nit, cada deu metres amb punts de 

llum portàtil i grau de protecció no menor d’IP.44 segons UNE 20.324.  

 L’arreplega de materials i de les terres extretes en talls de profunditat major d’1,30 m. es 

disposaran a distància no menor de 2 m. de la vorera de tall.  

 Quan les terres extretes es trobin contaminades es desinfectaran, així com les parets de les 

excavacions corresponents.  

 No es tolerarà sota cap concepte el soscavat del talús o parament.  

 En general les tasques acotaran no menys d’un metre el pas de vianants i dos metres el de 

vehicles.  

 En talls de profunditat major de 1,30m; els estrebaments hauran de sobrepassar, com a mínim, 

20 cm. El nivell superficial del terreny.  

 Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas l’equip indispensable a l’operari, d’una 

provisió de palanques, tascons, barres, puntals, taulons, que no s’utilitzaran per a 

l’estrebament i es reservaran per l’equip de salvament, així com d’altres medis que puguin 

servir per eventualitats o puguin socórrer als operaris que puguin accidentar-se.  

 Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas l’equip indispensable a l’operari, d’una 

provisió de palanques, falques, barres, puntals, taulers, que no s’utilitzaran per a 

l’estintolament i es reservaran per a l’equip de salvament, així com d’altres mitjans que puguin 

servir per eventualitats o socórrer als operaris que es puguin accidentar.  

 El senyalitzador ha d’anar dotat d’una armilla de malla lleugera i reflectora.  
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 En el cas d’haver de treballar en la coronació de la rasa els operaris hauran d’usar el cinturó de 

seguretat convenientment ancorat.  

 Es senyalitzarà l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició en els seu accés i, 

complementàriament, als talls que sigui precís.  

 Si en el solar es té constància de la presència d’alguna línia d’electricitat subterrània, que creui 

o estigui instal·lada a escassa distància del traçament de la rasa a excavar, es realitzaran 

prospeccions per conèixer la seva correcta ubicació, i es realitzaran els tràmits oportuns amb 

l’empresa subministradora de l’electricitat perquè talli el subministrament elèctric d’aquestes 

línies abans d’iniciar els treballs, per evitar el risc de contacte elèctric.  

 Si a causa de necessitats de programació de l’obra, quan iniciem els treballs d’excavació no s’ha 

tallat el subministrament elèctric d’aquesta línia, amb evident risc de contacte directe durant 

l’obertura de la rasa, haurà d’estar prohibida la realització de la mateixa mitjançant mitjans 

mecànics, només es permetrà l’excavació manual prenent totes les precaucions necessàries.  

 En cas d’inundació degut al nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà, immediatament, l’eixugada 

corresponent per evitar així, el reblandiment de les bases al talús.  

 L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir 

en terreny sec, o botes de goma en presència de fangs.  

 En cas d’usar el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius, davantal, 

etc…  

 S’ha de procurar la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, 

prohibició que s’ha de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.  

 Cal deixar el tall, en acabar els treballs, net i endreçat.  

 Per als futurs treballs, es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, 

referida amb anterioritat, incorporada a una bastida.  

 Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés i 

complementàriament, en els talls que sigui precís.  

 

 

Proteccions personals 

 Cascos.  

 Botes d’aigua de seguretat.  

 Impermeable.  

 Botes de seguretat.  

 Botes de seguretat de cuiro en llocs secs.  

 Botes d’aigua de seguretat en llocs humits.   

 Pantalla facial.  

 Guants de lona i cuiro.  

 Granota de treball.  

 Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil.  

 Protecció auditiva (auriculars o taps).  

 Canelleres.  

 Armilla d’alta visibilitat.  

 

 

3.6. Fonaments i murs de contenció 

 

Anàlisi de riscs 
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FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ  
   

RISCOS IDENTIFICATS  PB  SV  GR  

-Despreniments per mal apilat dels encofrats  

-Caiguda d’encofrats al buit  

-Talls al utilitzar les serres  

-Trepitjades sobre objectes punxants  

-Talls i ferides amb els rodons d’armadura  

-Torçaments i traumatismes similars   

-Cops per caiguda de carrega suspesa  

-Trencament de peces o mecanismes amb projecció de partícules  

-“Cop de fuet” per trencament de cable  

-Atrapament per canaleta de camió formigonera, o tancament de tremuja del cubell 

-Contactes elèctrics directes  

-Contactes elèctrics indirectes  

-Generació de pols i excessius gasos 

-Cops talls i esgarrinxades, produïdes per màquines, estris de treball, etc. -Caiguda de 

persones dins les rases   

-Ambient pulvorigen  

-Contaminació acústica  

-Lumbàlgia per sobreesforços, lesions a mans i peus, cossos estranys als ulls -Caigudes a 

diferent alçada de persones o objectes.  

-Caigudes a igual alçada de persones o objectes.  

-Sobre esforços, treballs continuats en postures forçades, càrrega a braços d’objectes 

pesats.  

-Els riscos a tercers derivats de la intromissió descontrolada de persones a l’obra durant 

les hores dedicades tant a producció com a descans  

M  

A  

M  

A  

A  

A  

M  

B  

B  

B  

B  

B  

A  

A  

M  

A  

A  

A  

B  

B  

B  

 

B  

L  

G M 

G  

L  

L  

M 

M 

M 

M 

M 

M  

L  

G G  

L  

L  

L  

G  

L  

L  

 

G  

2  

4  

4  

4  

2  

2  

4  

3  

3  

3  

3  

3  

2  

4  

3  

2  

2  

2  

2  

2  

2  

 

3  

 

Mesures preventives 

  

 S’habilitarà en obra un espai dedicat a aplec i classificat de ferralla. 

 El transport aeri de l’armadura es farà agafat per dos punts amb bragues.  

 Les restes i els retalls de ferro i acer es recolliran aplegant-ne en un lloc determinat per llur 

posterior càrrega i transport a abocador.  

 Es prohibeix trepar per les armadures.  

 Es tindrà cura de la no permanència d’operaris a l’indret d’afectació de transport de càrregues 

suspeses.  

 L’ascens i descens de personal als encofrats es realitzarà mitjançant escales reglamentàries.  

 Un cop conclòs un determinat tall es netejarà eliminant el material sobrant.  

 Abans del formigonat, l’encarregat i el vigilant de seguretat comprovaran l’estabilitat del 

conjunt.  

 S’instal·laran topes en el final de recorregut de camions formigonera, que no s’acostaran a més 

de 2m de la vorera de l’excavació.  

 Els operaris no es situaran darrera dels camions formigonera en maniobres de retrocés.  

 S’instal·larà un cable de seguretat agafada a punts sòlids per enganxar el cinturó de seguretat 

en els talls amb risc de caiguda des de altura.  

 La maniobra de buidat de formigó serà dirigida per un encarregat o vigilant de seguretat que 

vetllarà per tal que no es realitzin maniobres insegures.  

 L’obertura del cubell s’executarà exclusivament accionat per palanca, amb les mans protegides 
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per guants.  

 Es tindrà cura de no donar cops amb el cubell als encofrats i apuntalaments.  

 Del cubell es penjaran cordes de guia per ajudar a situar la correcta ubicació del buidat. Es 

prohibeix rebre i guiar-lo directament en prevenció de caigudes per moviment pendulars del 

cubell.  

 En cas de formigonat amb bomba, el funcionament de la mateixa serà efectuat per personal 

especialitzat, i el cap de la mànega serà guiada per un mínim de dos operaris.   

 Pel formigonat de rases es construiran passeres de circulació de persones sobre els indrets a 

formigonar ( un mínim de tres taulons travats ).  

 El vibrat del formigó sempre es realitzarà fora de la rasa.   

 Al costat de cada equip de soldadura elèctrica, autògena o oxitall, i en cada una de les cabines 

de maquinaria es disposarà un extintor.  

 Les obertures de pous s’han de condemnar amb un tauler resistent , xarxa o element 

equivalent quan no s’hi estigui treballant, amb independència de la profunditat.  

 Les armadures sobresortints de l’encepat dels pilots estarà coberta per proteccions en previsió 

de punxonament de personal que pugui caure accidentalment.  

 L’aplec i estabilitat d’equips i mitjans auxiliars per l’execució de pilots haurà d’estar previst 

durant la fase de muntatge i repòs en superfície .  

 

Proteccions personals 

 

 Casc homologat.  

 Botes de seguretat.  

 Mascaretes antipols.  

 Ulleres antipols i antipartícules.  

 Guants de cuir per a manipulació de materials en general.  

 Botes i vestit d’aigua.  

 Roba de treball.  

 Normes de seguretat per l’operari de la màquina.  

 Cinturó antivibratori ( maquinistes ).  

 Cinturó de seguretat.  

 Cinturó porta eines.  

 Protectors auditius.  
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3.7. Estructures de formigó 

 
Anàlisi de riscs 

 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT  

RISCOS IDENTIFICATS  PB  SV  GR  

-Caigudes de persones a diferent nivell  

-Caigudes de persones al mateix nivell 

-Caiguda d’objectes per desplom  

-Caiguda d’objectes per manipulació  

-Caiguda d’objectes -Trepitjades sobre objectes 

-Cops contra objectes immòbils  

-Cops amb elements mòbils de màquines  

-Cops amb objectes o eines  

-Projecció de fragments o partícules  

-Despreniments per mal apilat dels encofrats  

-Caiguda d’encofrats al buit  

-Talls al utilitzar les serres  

-Trepitjades sobre objectes punxants  

-Talls i ferides amb els rodons d’armadura  

-Torçaments i traumatismes similars   

-Cops per caiguda de carrega suspesa  

-Cops, talls i esgarrinxades, produïdes per màquines, estris de treball, etc. -Cremades per 

operacions d’oxitall  

-Atrapament per tancament de tremuja del cubell  

-Atrapaments per o entre objectes  

-Sobreesforços  

-Contactes elèctrics  

-Contactes elèctriques indirectes  

-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives  

-Ambient pulvorigen  

-Contaminació acústica  

-Lumbàlgia per sobreesforços, lesions a mans i peus, cossos estranys als ulls -Cops a 

persones en el transport en suspensió de grans peces  

-Atrapaments durant maniobra d’ubicació de grans peces prefabricades  

-Bolcada o desplom de peces prefabricades   

-Aixafament de peus o mans al rebre peces prefabricades  

-Els derivats de realització de treballs sota regim de forts vents  

-Els riscos a tercers derivats de la intromissió descontrolada de persones a l’obra durant 

les hores dedicades tant a producció com a descans  
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Mesures preventives 

  

 El transport aeri de l’armadura es farà agafat per dos punts amb bragues.  

 Les restes i els retalls de ferro i acer es recolliran copiant-ne en un lloc determinat per llur 

posterior càrrega i transport a abocador.  

 Es tindrà cura de la no permanència d’operaris a l’indret d’afectació de transport de càrregues 

suspeses.  
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 Un cop conclòs un determinat tall es netejarà eliminant el material sobrant.  

 Abans del formigonat, l’encarregat i el vigilant de seguretat comprovaran l’estabilitat del 

conjunt.  

 Els operaris no es situaran darrera dels camions formigonera en maniobres de retrocés.  

 S’instal·larà un cable de seguretat agafada a punts sòlids per enganxar el cinturó de seguretat 

en els talls amb risc de caiguda des de altura.  

 La maniobra de buidat de formigó serà dirigida per un encarregat o vigilant de seguretat que 

vetllarà per tal que no es realitzin maniobres insegures.  

 La obertura del cubell s’executarà exclusivament accionat per palanca, amb les mans 

protegides per guants.  

 Es tindrà cura de no donar cops amb el cubell als encofrats i apuntalaments.  

 Del cubell es penjaran cordes de guia per ajudar a situar la correcta ubicació del buidat. Es 

prohibeix rebre i guiar-lo directament en prevenció de caigudes per moviment pendulars del 

cubell.  

 En cas de formigonat amb bomba, el funcionament de la mateixa serà efectuat per personal 

especialitzat, i el cap de la mànega serà guiada per un mínim de dos operaris.   

 Pel formigonat de rases es construiran passeres de circulació de persones sobre els indrets a 

formigonar ( un mínim de tres taulons travats ).  

 El vibrat del formigó sempre es realitzarà fora de la rasa.   

 Al costat de cada equip de soldadura elèctrica, autògena o oxitall, i en cada una de les cabines 

de maquinaria es disposarà un extintor.  

 No es muntaran cèrcols perimetrals sense abans estar perfectament instal·lades les xarxes de 

protecció.  

 En cas de formigonar amb bomba abans de l’inici de formigonat d’una determinada superfície 

s’establirà un camí segur de taulons sobre el que es desplacin els operaris que guiïn la mànega.  

 Es prohibeix trepar pels encofrats dels pilars o restar en equilibri sobre els mateixos.  

 El formigonat de pilars es realitzarà amb torretes.  

 Es revisarà el bon estat dels buits dels forjats instal·lant les tapes que manquin i clavant les 

soltes diàriament.  

 Es revisarà el bon estat de les viseres de protecció i d’objectes, solucionant els desperfectes 

diàriament.  

 

Proteccions personals  

 Casc homologat.  

 Botes de seguretat.  

 Mascaretes antipols.  

 Ulleres antipols i antipartícules.  

 Guants de cuir per a manipulació de materials en general.  

 Botes i vestit d’aigua.  

 Roba de treball.  

 Normes de seguretat per l’operari de la màquina.  

 Cinturó antivibratori ( maquinistes ).  

 Cinturó de seguretat.  

 Cinturó porta eines.  

 Protectors auditius.  
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3.8. Forjats bidireccionals  

 
Anàlisi de riscs 

  

FORJATS BIDIRECCIONALS     

RISCOS IDENTIFICATS  PB  SV  GR  

-Caiguda d’objectes des d’altura per un incorrecte acopi de les fustes o dels puntals  

-Cops per objectes  

-Caiguda de fusta al buit durant les operacions de desencofrat.  

-Caiguda de persones a diferent nivell durant la fase d’encofrat  

-Caiguda de persones al mateix nivell  

-Talls utilitzant les serres de mà  

-Talls utilitzant les serres circulars de taula  

-Electrocució per anulació de les presses de terra de la maquinària elèctrica -Sobre 

esforços  

-Erosions en mans i braços  

-Projecció de partícules  

-Trepitjades sobre materials punxants i altres materials desordenats  

-Riscs derivats de treballs sobre superfícies mullades  

-Riscs derivats de treballs en condicions meteorològiques extremes  
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Mesures preventives 

 

 S’habilitaran accessos suficients i adequats al forjat en construcció.  

 Quan s’utilitzin escales de mà, la seva amplada mínima serà de 0,50 m. i la seva pendent no 

serà superior a 1:4.  

 S’evitarà la permanència de persones sota càrregues suspeses.  

 Mentre el forjat no tingui consistència suficient per suportar la circulació de persones, es 

disposaran passarel·les amb carreres de taulons o dispositius similars amb amplada mínima de 

0,60 m.  

 Al abocar el formigó, s’evitaran concentracions d’aquest que puguin posar en perill l’estabilitat 

del forjat en construcció.  

 En cas de transport pneumàtic o hidràulic de formigó, es protegirà la seva sortida de la 

canonada amb una pantalla de consistència suficient per evitar projeccions Així mateix, en la 

neteja del formigó residual de la canonada s’adoptaran precaucions per evitar que la bola sigui 

dirigida cap a persones o coses a les que pugui causar danys.  

 En l’hissat de les càrregues, diàriament, el gruista, abans de començar el treball, revisarà els 

elements sotmesos a esforç. Trimestralment com a mínim, es farà una revisió a fons dels 

cables, cadenes, cordes, politges, frens i dels controls i sistemes de comandament.  

 En cas de transport pneumàtic o hidràulic de formigó, es revisaran abans les unions de 
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canonades i de trava amb especial atenció als colzes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9. Lloses massisses de formigó “in situ”. Abocat amb bomba.  

 
Anàlisi de riscs 

  

LLOSES MASSISSES DE FORMIGÓ “IN SITU”. ABOCAT AMB BOMBA  
   

RISCOS IDENTIFICATS  PB  SV  GR  

-Caiguda d’objectes des d’altura per un incorrecte acopi de les fustes o dels puntals  

-Cops per objectes  

-Caiguda de fusta al buit durant les operacions de desencofrat.  

-Caiguda de persones a diferent nivell durant la fase d’encofrat  

-Caiguda de persones al mateix nivell  

-Talls utilitzant les serres de mà  

-Talls utilitzant les serres circulars de taula  

-Electrocució per anulació de les presses de terra de la maquinària elèctrica -Sobre 

esforços  

-Erosions en mans i braços  

-Projecció de partícules  

-Trepitjades sobre materials punxants i altres materials desordenats  

-Riscs derivats de treballs sobre superfícies mullades 

-Riscs derivats de treballs en condicions meteorològiques extremes  
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Mesures preventives 

 Les armadures es pujaran verticalment i sense cops fins al lloc de col·locació. En cap cas 

s’arrossegaran per desterminiar-les.  

 Les armadures en posició vertical ha de dirigir-se per mitjà de cordes lligades a l’extrem lliure, 

mai directament amb les mans.  

 La descàrrega de les armadures es farà suspenent-les de dos punts distants, mitjançant un 

balancí indeformable sustentat pel ganxo de la grua.  

 Les armadures i bigues metàl·liques s’arreplegaran ordenadament sobre llates d’empostissat 

de fusta per evitar el contacte amb el terreny. A més a més hauran de disposar de topalls que 

evitin el seu rodament.  

 En prevenció de caigudes a diferent nivell des de la bastides tubular mòbil, cal repartir 

ordenada i uniformement el material sobre la plataforma de treball.  

 

Proteccions personals 
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 Casc de seguretat de polietilè, dotat d’arnès graduable contra cops.  

 Guants de loneta i cuir.  

 Guants de làtex per a treballs humits.  

 Guants de serratge per a soldador.  

 Calçat de seguretat, dotat de plantilla i puntera d’acer.  

 Calçat de seguretat de goma, dotat de plantilla i puntera d’acer.  

 Roba de treball de caràcter general, composta per unitat de granota de treball.  

 Roba impermeable fabricada en material plàstic o sintètic en diversos colors, termo soldat.  

 Roba per a soldadors composta per: manil de cuir, per a cobrir des del pit fins als genolls, 

maneguins protectors dels avantbraços, polaines a l’empenya del peu, turmell i davant cama.  

 Faixa per a esforços dors-lumbars.  

 Cinturó d’eines.  

3.10. Ram de paleta 

  

Anàlisi de riscs 

 

FÀBRICA DE MAÓ  
   

RISCOS IDENTIFICATS  PB  SV  GR  

-Caigudes de persones a diferent nivell  

-Caigudes de persones al mateix nivell  

-Caiguda d’objectes per desplom  

-Caiguda d’objectes per manipulació  

-Trepitjades sobre objectes  

-Talls i cops a les mans i peus per utilització d’objectes ceràmics i eines manuals. 

-Dermatitis per contacte amb el ciment.  

-Cops contra objectes immòbils 

-Cops amb elements mòbils de màquines  

-Cops amb objectes o eines  

-Projecció de fragments o partícules als ulls  

-Atrapaments pels mitjans d’elevació i transport  

-Sobreesforços  

-Contactes elèctrics  

-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives  

-Els derivats dels treballs realitzats en ambients polsegosos  

-O.R.: manipulació de materials abrasius 

-Malalties causades per agents químics  

-Malalties causades per agents físics  

-Els derivats de l’ús de mitjans auxiliars (cavallets, escales, bastides, etc.)  
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Mesures preventives 

  

 Els mitjans auxiliars utilitzats s’ajustaran a l’apartat “Mitjans auxiliars” d’aquest Pla.   

 Els forats existents a terra romandran protegits, per a la prevenció de caigudes.  

 Les obertures romandran constantment protegides amb les proteccions instal·lades a la fase 

d’estructura, reposant-ne les proteccions deteriorades.  

 Els forats d’una vertical (baixant, per exemple) seran destapats per a l’aplomament 

corresponent, conclòs el qual es començarà el tancament definitiu del forat, (durant el treball 

s’adoptaran mesures de protecció individual).  
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 No es desmuntaran les xarxes horitzontals de grans forats fins a estar acabats en tota la seva 

alçada els ampits de tancaments dels dos forjats que cada tros de xarxa protegeix.  

 S’esglaonaran les rampes d’escala de forma provisional.  

 Les rampes de les escales estaran protegides al seu voltant per una barana sòlida de 90 cm. 

d’alçada, formada per, passamans, llistó intermedi i sòcol de 15 cm.  

 S’establiran cables de seguretat amarrats entre pilars o altre element sòlid estructural, als quals 

enganxar el mosquetó del cinturó de seguretat durant les operacions de replanteig i instal·lació 

de mires.  

 S’instal·laran a les zones amb perill de caiguda d’altura, senyals de “perill de caiguda d’altura” i 

de “obligatori d’usar el cinturó de seguretat”.  

 Totes les zones en que s’hagi de treballar estaran suficientment il·luminades.  

 

En els casos que s’hagi d’utilitzar enllumenat portàtil s’efectuarà utilitzant “portalàmpades estancs amb 

mànec aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 volts.  

 Les zones de treball seran netejades de deixalles (runes de totxo) diàriament, per tal d’evitar 

les acumulacions innecessàries.  

 A les zones de treball s’hi accedirà sempre de forma segura.  

 Es prohibeixen els pons d’un sol tauló.  

 Es prohibeix gronxar les càrregues suspeses per a la seva introducció a les plantes, en prevenció 

de caiguda al buit.  

 El material ceràmic s’hissarà a les plantes sense trencar els fleixos o envoltura de PVC amb que 

les subministra el fabricant, per tal d’evitar els riscos per abocada de càrrega.  

 El totxo solt s’hissarà apilat ordenadament a l’interior de plataformes d’hissar emplintades o 

contenidors especials.  

 La ceràmica paletitzada transportada amb grua, es governarà mitjançant caps amarrats a la 

base de la plataforma d’elevació. Mai directament amb les mans, en prevenció de cop, 

atrapaments o caigudes al buit per pèndol de la càrrega.  

 Les baranes de tancament perimetral de cada planta es desmuntaran únicament  en el tram 

necessari per introduir la càrrega de totxo en un determinat lloc, reposant durant el temps 

mort entre recepcions de càrrega.  

 Es prohibeix concentrar les càrregues de totxos sobre trams. L’aplec de palets es realitzarà 

proper a cada pilar per tal d’evitar les sobrecàrregues de l’estructura en els llocs de menor 

resistència.  

 Les deixalles i runa s’evacuaran diàriament per trompes d’abocada muntades a tal efecte, per 

tal d’evitar el risc de trepitjades sobre materials.  

 Les deixalles i runa s’empilaran en llocs propers a un pilar determinat, es palejaran a una 

plataforma d’elevació emplintada evitant colmar la seva capacitat i s’evacuaran mitjançant 

grua.  

 Es prohibeix llençar runa directament per les obertures de façana, forats o patis.  

 Es prohibeix construir parets testeres de gran superfície sota règim de vents forts.  

 Es prohibeix treballar junt als paraments recent aixecats abans de transcorregudes 48 hores, si 

existeix un règim de vent fort incidint sobre ells, poden enderrocar-se sobre el personal.  

 Es prohibeix l’ús de cavallets en balcons, terrasses i vores de forjat si abans no s’ha prosseguit a 

instal·lar-hi la xarxa de seguretat en prevenció del risc de caiguda des d’alçada.  

 Es prohibeix l’ús de cavallets en balcons, terrasses i vores de forjats si abans no s’ha procedit a 

instal·lar una protecció sòlida contra possibles caigudes al buit formada per peus drets i 

travessers sòlids horitzontals.  

 Es prohibeix saltar dels forjats, ampits de tancament, a les bastides penjades o viceversa.  

 S’utilitzaran plataformes de descàrrega segons la documentació gràfica.  
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 La construcció des de planta baixa en directriu ascendent de la façana si es realitzés des de 

l’interior de la planta, es procediria segons el següent mètode preventiu, entre altres.  

 Sota l’acció de vents forts, no es pujaran parets, per evitar que caiguin sobre el personal.  

1a.  Es descendiran les xarxes a nivell de planta 1a. per tal d’efectuar l’amarrament inferior a nivell 

de carrer, subjectant la corda d’amarrament inferior mitjançant sogues tirants als pilars de la planta de 

carrer.  

2a.  S’edificaran, així protegides, la planta baixa i 1a.  

3a.  S’elevaran les xarxes a nivell de planta 3a. L’amarrament inferior s’efectuarà subjectant la 

corda mitjançant sogues introduïdes pels forats de finestres i lligades als pilars interiors.  

4a.  S’elevaran així protegides la planta 2a. i 3a.  

5a.  Es repetirà el procés complet fins a tancar la façana.  

 

Protectors personals 

  

 Casc de polietilè.  

 Guants de PVC o de goma.  

 Guants de cuir.  

 Botes de seguretat.  

 Cinturó de seguretat.  

 Botes de goma amb puntera reformada.  

 Roba de feina.  

 Vestits per a temps plujós.  

 

3.11. Paviments amb marbres, terratzos. Llosetes i similars  

Anàlisi de riscs 

 

PAVIMENTACIÓ AMB MARBRES TERRATZOS. LLOSETES I SIMILARS  

   

RISCOS IDENTIFICATS  
PB  SV  GR  

-Caigudes de persones a diferent nivell  

-Caigudes de persones al mateix nivell  

-Caiguda d’objectes per manipulació  

-Caiguda d’objectes  

-Cops amb elements mòbils de maquines  

-Talls pel maneig d’elements amb arestes tallants  

-Projecció de fragments o partícules  

-Atrapaments per o entre objectes  

-Sobreesforços  

-Contactes elèctrics  

-Inhalació o ingestió de substàncies nocives  

-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives  

-Explosions  

-Incendis  

-Afeccions reumàtiques per humitats als genolls  

-Dermatitis per contacte amb el ciment  
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-Pols.  

-O.R.: manipulació de materials abrasius 

 -Malalties causades per agents químics  

M  

A  

M  

2  

3  

3  

 

Mesures preventives 

 

 El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics i l’ús 

dels mitjans auxiliars necessaris per realizar-los amb la major seguretat possible.  

 Els mitjans auxiliars utilitzats s’ajustaran a l’apartat “Mitjans Auxiliars” d’aquest Pla.  

 Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux mesurats a una alçada 

aproximada de 1,5 m. sobre el paviment.  

 El tall de les peces de paviment s’executarà en via humida, per evitar les lesions per treballar en 

atmosferes polsegoses.  

 El tall de peces amb cerra circular o rotaflex (radial) es tindrà molt de compte amb la projecció 

de partícules, per la qual cosa s’ha de fer a un lloc on el trànsit de personal sigui mínim, i cas de 

no ser així, s’haurà d’apantallar la zona de tall.  

 En els casos que s’hagin d’utilitzar portalàmpades portàtils s’efectuarà utilitzant 

“portalàmpades estancs amb mànec aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 

24 voltis.  

 Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la utilització de 

les clavilles mascle-femella.  

 Les peces del paviment s’hissaran a les plantes sobre plataformes emplintades, correctament 

emplintades dins de les caixes de subministrament que no es trencaran fins que no s’hagi 

d’utilitzar el seu contingut. El conjunt empilat, es fleixarà o lligarà a la plataforma d’hissat o 

transport, per tal d’evitar els accidents per vessament de càrrega.  

 Les peces de paviment soltes, rajoles de formigó, gra rentat, panot hidràulic, terratzos i 

similars, s’hissaran perfectament emplintades a l’interior de gàbies de transport per tal d’evitar 

accidents per relliscada de la càrrega.  

 Als llocs de trànsit de persones, s’acotaran amb corda de banderoles les superfícies recentment 

enrajolades, per evitar accidents per caigudes.  

 Les capses o paquets de paviment s’apilaran a les plantes linealment i repartits junt als talls, on 

es vagin a instal·lar, el més lluny possible de les obertures per tal d’evitar sobrecàrregues 

innecessàries.  

 Les capses o paquets de paviment, mai es disposaran de forma que obstaculitzin els llocs de 

pas, per tal d’evitar els accidents per ensopegada.  

 Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació intern d’obra, es tancarà 
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l’accés indicant-ne itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria.  

 Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 

30kg.  

 Els llocs en fase de poliment es senyalitzaran mitjançant rètols de “perill, paviment lliscant”.  

 Les polidores i abrillantadores a utilitzar, tindran el manillar de maneig revestit de material 

aïllant a la electricitat.  

 Les polidores i abrillantadores estaran dotades d’argolla de protecció antiatrapaments o 

abrasions, per contacte amb els raspalls, pedres i papers de vidre.  

 Les operacions de manteniment i substitució o canvi de raspalls, pedres o papers de vidre, 

s’efectuarà sempre amb la màquina “desendollada de la xarxa elèctrica” per tal d’evitar els 

accidents per risc elèctric.  

 Els llots, producte dels polits, seran apartats sempre cap a zones de no pas i eliminats 

immediatament de la planta.  

 Es penjaran cables de seguretat ancorats a punts forts de l’estructura, dels quals amarrar el 

fiador del cinturó de seguretat per a realitzar els treballs d’instal·lació del graonat definitiu de 

les escales, tribunes i similars sense instal·lació de la barana definitiva.  

 És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense clavilles 

mascle-femella.  

 

Proteccions personals  

 Casc de polietilè (obligatori per als desterminiaments per l’Obra i en aquells llocs on existeixi 

risc de caiguda d’objectes).  

 Botes de seguretat.  

 Botes de goma amb puntera reformada.  

 Genolleres impermeables encoixinades.  

 Mandrí impermeable.  

 Guants de cuir.  

 Guants de goma o PVC  

 Polaines impermeables.  

 Cinturó-faixa elàstica de protecció de la cintura.  

 Cinturó portaeines.  

 Cinturó de seguretat.  

 Roba de feina. A més per al tall de peces amb serra circular en via seca:  

 Ulleres de seguretat antiprojeccions.  

 Careta antipols amb filtre mecànic recanviable específic per al material de tallat.  

 Altres.  

 

3.12. Aïllaments i impermeabilitzacions  

Anàlisi de riscs 

  

AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS  

   

RISCOS IDENTIFICATS  
PB  SV  GR  
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-Caiguda de persones a diferent nivell  

-Caiguda de persones al mateix nivell  

-Caiguda d’objectes o elements per manipulació (eines manuals)  

-Caiguda d’objectes o elements despresos (durant operacions d’elevació de materials)  

-Talls i cops per objectes o eines  

-Projecció de fragments o partícules  

-Atrapaments per o entre objectes (maniobres de recepció)  

-Sobreesforços  

-Contactes tèrmics  

-Contacte amb substàncies càustiques o corrosives  

-Exposicions a pols i contaminants químics 

-Exposició a temperatures extremes  

-Exposicions a radiacions no ionitzants (radiació solar, soldadura, etc)  
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Mesures preventives 

 

 Cal donar la formació i informació adequada als treballadors.  

 A cada moments l’obra es mantindrà neta i ordenada; amb aquesta finalitat, els plàstics, 

cartrons, papers i fleixos procedents dels diversos empaquetats es recolliran immediatament 

després d’obrir els paquets per a la seva posterior evacuació.  

 Es desfaran els paquets a mesura que es vagin utilitzant, apilant els embolcalls i eliminant-los 

regularment.  

 Les planxes de poliestirè es tallaran sobre banc, i només seran admesos talls sobre el terra per 

realitzar els petits ajusts.  

 Totes les plaques lleugeres superiors a 1,5 m hauran de ser transportades per dues persones, i 

el seu apilament horitzontal es farà sobre soles a una alçada inferior a 1m subjectant-les 

perquè no volin.  

 La projecció de determinats aïllaments provoquen al·lèrgies, per aquest motiu, el personal 

encarregat de la seva col·locació a l’obra portarà els elements de protecció i el vestuari adequat 

per evitar possibles contactes amb material.  

 La projecció de l’aïllament es realitzarà per via humida. S’evitarà la inhalació directa de la pols 

en suspensió mitjançant la utilització de mascaretes de protecció adequades.  

 Es tindran extintors de fàcil accés durant la fase de saldat de teles. Es desestimaran a mesura 

que avancin els treballs.  

 Els recipients que transportin líquids de segellament (betums, asfalts, morters, silicones) 

s’ompliran en un 50%, de manera que no es produeixin abocaments innecessaris.  

 Si s’utilitzen productes inflamables i bituminosos, s’habilitarà una zona d’emmagatzematge 

habilitada per aquets productes, on també hi haurà un extintor de pols química seca.  

 Si l’aplec de les bombes es realitza dintre d’un espai tancat, cal garantir la seva ventilació. Es 

vetllarà a cada moment per l’estat de les mànegues d’alimentació de gas dels encenedors de 

segellament i es procurarà que les bombes estiguin sobre una superfície horitzontal, de peu i a 

l’ombra.  

 

3.13. Instal·lacions electricitat 

 
Anàlisi de riscs  
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INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT  

   

RISCOS IDENTIFICATS  
PB  SV  GR  

-Caigudes a peu pla i d’alçada   

-Caiguda i col·lapse de bastides  

-Talls al utilitzar les serres i maquinaria manual  

-Torçaments i traumatismes similars   

-Contactes elèctrics directes  

-Contactes elèctrics indirectes  

-Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció  

-Mal comportament de les preses de terra  

-Cremades per encenedors  

-Cremades, incendis i electrocutacions per connexionats directes sense elements 

mascle-femella  

-Explosió dels bufadors, botelles de gas, etc.  

-Els propis de la soldadura autògena  

-Dermatitis per contacte amb fibres de vidre ( climatització ) -Caigudes pels buits de 

muntacàrregues  

-Cops talls i esgarrinxades, produïdes per màquines, estris de treball, etc. -Ambient 

pulvorigen  

-Contaminació acústica 

-Lumbàlgia per sobreesforços, lesions a mans i peus, cossos estranys als ulls. -Derivats de 

treballs en atmosferes nocives (pintura, vernís , etc.)  

-Els riscs a tercers derivats de la intromissió descontrolada de persones a l’obra durant 

les hores dedicades tant a producció com a descans  
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Mesures preventives  

 El muntatge d’aparells elèctrics serà instal·lat per personal especialitzat.  

 Per evitar risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat.  

 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja 

instal·lades a les activitats anteriors.  

 Els aplecs de material es realitzaran al lloc predeterminat per aquest ús, i en tot moment es 

mantindran nets els passos interiors i exteriors de l’obra.  

 Les zones estaran ben il·luminades amb la utilització de mitjans i accessoris elèctrics 

homologats.  

 Les zones de treball es netejaran diàriament.   

 No s’utilitzaran bastides de cavallet al llindar de forjats, si abans no s’ha procedit a la instal·lació 

de xarxes de seguretat.  

 Abans d’utilitzar la maquinària es comprovarà que es troba en perfectes condicions i amb tots 

els mecanismes de protecció i seguretat instal·lats i en bon estat.  

 Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux a una alçada aproximada de 

2m.   

 Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics a quadres d’alimentació sense la utilització de 

clavilles mascle - femella.  

 Es prohibeix l’anul·lació de la presa de terra de les màquines.  

 Es prohibeix la utilització de bidons, caixa de materials, etc. com cavallets de bastida.  

 És obligatori tenir el casc al lloc de treball per la utilització en qualsevol desmantellament per 

l’obra.  
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 Les escales de ma a utilitzar seran del tipus de tisora dotades de sabates antilliscants i cadena 

limitadora d’obertura.  

 Les proves de funcionament de la xarxa elèctrica seran anunciades a tot el personal d’obra 

abans de ser iniciades.  

 Es prohibeix utilitzar els fleixos dels paquets com a cordes per a càrrega.  

 Es reposaran les proteccions dels forats de forjats un cop realitzat l’aplomat dels conductes 

verticals, evitant així el risc de caiguda.  

 El lloc destinat a emmagatzemat bombones de butà per bufadors i similars estarà 

permanentment ventilat i tindrà un extintor a la porta.  

 Es prohibeix treballar o restar en llocs de trànsit de grans peces suspeses . S’instal·laran senyals 

de “ Perill pas de càrregues suspeses “ sota els indrets destinats a aquest us.  

 Les canonades pesades seran transportada per un mínim de dos homes.  

 Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instal·lació elèctrica de l’edifici, l’últim cablejat 

que s’executarà serà el que vagi del quadre general al de la companyia subministradora, 

guardant a un lloc segur els mecanismes necessaris per a la connexió, que seran els últims a 

instal·lar-se.  

 Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica, seran anunciades a tot el personal abans 

d’iniciar-se, per evitar accidents.  

 Abans de fer entrar a càrrega la instal·lació elèctrica, s’haurà de fer una revisió a fons de les 

connexions de mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres elèctrics, d’acord amb 

el Reglament Electrònic de Baixa Tensió.  

 Es prohibeix fer massa ( connectar la pinça ), a part de les instal·lacions, per evitar contactes 

elèctrics.  

 No es deixaran conductes de coure o elements que el continguin junt amb l’acetilè, ja que es 

produeix “ Acetilur de coure “ que és un compost explosiu.  

 Els treballs a ubicar a alçades considerables s’instal·laran sobre bastides tubulars amb 

plataformes de treball de 60 cm. d’amplada, rodejats de baranes de 90 cm. formades per un 

passamà, llisto intermedi i marxapeu.  

 

 

 

 

 

 

3.14. Instal·lació de la fontaneria i aparells sanitaris 

 

Anàlisi de riscs 

 

INSTAL·LACIÓ DE LA FONTANERIA  

   

RISCOS IDENTIFICATS  
PB  SV  GR  
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-Caigudes de persones al mateix nivell  

-Caigudes de persones a diferent nivell  

-Caiguda d’objectes per desplom  

-Caiguda d’objectes per manipulació  

-Caiguda d’objectes  

-Cops contra objectes immòbils  

-Cops amb elements mòbils de màquines  

-Cops amb objectes o eines  

-Talls a les mans per objectes i/o eines  

-Atrapaments entre peces pesades  

-Trepitjades sobre objectes punxants  

-Projecció de fragments o partícules  

-Sobreesforços  

-Contactes tèrmics  

-Contactes elèctrics  

-Exposicions a radiacions  

-Explosió (del bufador, ampolles de gasos liquats, bombones)  

-Les inherents a l’ús de la soldadura autògena  

-Cremades  

-Incendis  

-Malalties causades per agents físics  
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Mesures preventives 

  

 El magatzem destinat als aparells sanitaris, (inodors, bidets, banyeres, lavabos, piletes, piques i 

assimilables), s’ubicarà al lloc senyalat en els plànols, estarà dotat de porta i pany.  

 Es prohibeix utilitzar els fleixos dels paquets com agafadors de càrrega.  

 Els blocs dels aparells sanitaris “fleixats sobre bateas”, es descarregaran fleixats amb l’ajuda del 

ganxo de la grua. La càrrega serà guiada per dos operaris mitjançant els dos caps que penjaran 

d’ella, per evitar els riscos de cops i atrapaments.  

 Els blocs dels aparells sanitaris, un cop rebuts a les plantes es transportaran directament al lloc 

d’ubicació, per evitar accidents per obstacles en les vies de pas intern, (o extern), de l’obra.  

 El taller-magatzem s’ubicarà en el lloc senyalat en el lloc senyalat pels plànols; estarà dotat de 

porta, ventilació per “corrent d’aire” i il·luminació artificial en el seu cas.  

 El transport de seccions de canonada a espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la 

càrrega cap endarrere, de tal forma, que l’extrem que va per davant superi l’altura d’un home, 

per tal d’evitar cops i ensopegades amb altres operaris en llocs poc il·luminats (o il·luminats a 

contrallum).  

 Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d’ús, evitant que s’aixequin estelles 

durant el seu ús. (Les estelles poden originar punxades i talls a les mans).  

 Es reposaran les proteccions dels forats dels forjats una vegada realitzat l’aplomament, per la 

instal·lació de conductes verticals, evitant així, el risc de caiguda. L’operari/s d’aplomament 

realitzarà la feina subjecte amb un cinturó.  

 Es vorejaran amb baranes de 90 cm. d’altura els forats dels forjats per a pas de tubs que no es 

puguin cobrir després de finalitzat l’aplomament, per tal d’evitar els riscs de caiguda.  

 Es mantindran nets de casquets i retalls els llocs de treball. Es netejaran conforme s’avanci, 

apilantho per al seu posterior abocament per les trompes, per evitar el risc de trepitjades sobre 

objectes.  

 Es prohibeix soldar amb plom en llocs tancats. Sempre que s’hagi de soldar amb plom 
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s’establirà una corrent d’aire de ventilació, per evitar el risc de respirar productes tòxics.  

 El local destinat a emmagatzemar les bombones (o ampolles) de gasos liquats, s’ubicarà en el 

lloc senyalat en els plànols; tindrà ventilació constant per “corrent d’aire”, porta amb pany de 

seguretat i il·luminació artificial en el seu cas.  

 La il·luminació elèctrica del local on s’emmagatzemin les ampolles o bombones de gasos liquats 

s’efectuarà mitjançant mecanismes estancs antideflagents de seguretat.  

 Sobre la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà una senyal normalitzada de “perill 

explosió” i una altra de “prohibit fumar”.  

 Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal·larà un extintor de pols química 

seca.  

 La il·luminació dels talls de fontaneria serà d’un mínim de 100 lux mesurats a una altura sobre 

el nivell del paviment, al voltant dels 2 m.  

 La il·luminació elèctrica mitjançant portàtils s’efectuarà mitjançant “mecanismes estancs de 

seguretat” amb mànec aïllant i reixeta de protecció de la bombeta.  

 Es prohibeix l’ús d’encenedors i bufadors junt a materials inflamables.  

 Es prohibeix abandonar encenedors i bufadors encesos.  

 Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per tal d’evitar 

incendis.  

 Les ampolles o bombones de gasos liquats, es transportaran i romandran en els carros 

portabotelles.  

 S’evitarà soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposades al sol.  

 S’instal·larà un cartell de prevenció al magatzem de gasos liquats i al taller de fontaneria amb la 

següent llegenda: “NO UTILITZI ACETILÈ PER SOLDAR COURE O ELEMENTS QUE EL 

CONTINGUIN, ES PRODUEIX “ACETILUR DE COURE” QUE ÉS EXPLOSIU”.  

 Les instal·lacions de fontaneria en (balcons, tribunes, terrasses, etc. – vostè defineix-) seran 

executades un cop aixecades les baranes definitives.  

 La instal·lació de “limaollas o limatesas” a les cobertes inclinades, s’efectuarà amarrant el 

fiador del cinturó de seguretat al cable d’amarre estès per a aquest fi a la coberta.  

 El transport de material sanitari, s’efectuarà a espatlla, apartant cuidadosament els aparells 

trencats, així com els seus fragments per al seu transport a l’abocador.  

 El material sanitari es transportarà directament des del seu lloc d’aplec fins al lloc 

d’emterminiament, procedint al seu muntatge immediat.  

 La ubicació “in situ” dels aparells sanitaris (banyeres, bidets, inodors, piques i assimilables) serà 

efectuada per un mínim de tres operaris; dos controlen la peça mentre el tercer la rep, per 

evitar els accidents per caiguda dels aparells.  

 

Proteccions personals 

 

 Casc de polietilè (preferible amb barbeta).  

 Guants de cuir.  

 Botes de seguretat.  

 Mandil de cuir.  

 Roba de treball.  

 Guants de goma, o de PVC.  

 Roba per a temps plujós (o per controlar fugues d’aigua).  

 

A més, en el tall de soldadura s’utilitzarà:  

 Ulleres de soldador.  

 Elm de soldador.  
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 Pantalla de soldadura de mà.  

 Mandil de cuir.  

 Canelleres de cuir que protegeixin els braços.  

 Manyoples de cuir i polaines de cuir.  

 

3.15. Instal·lació d’ascensors 

 

Anàlisi de riscs 

  

INSTAL·LACIÓ D’ASCENSORS  

RISCOS IDENTIFICATS  
PB  SV  GR  

-Caigudes de persones a diferent nivell  

-Caigudes de persones al mateix nivell  

-Caigudes al buit pel forat de l’ascensor  

-Caiguda d’objectes per desplom  

-Caiguda d’objectes per manipulació  

-Caiguda d’objectes  

-Cops contra objectes immòbils  

-Cops amb elements mòbils de màquines  

-Cops per maneig d’eines manuals  

-Projecció de fragments o partícules  

-Atrapaments entre peces pesades  

-Trepitjades sobre materials  

-Sobreesforços  

-Contactes tèrmics  

-Contactes elèctrics directes  

-Contactes elèctrics indirectes  

-Inhalació o ingestió de substàncies nocives  

-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives  

-Exposicions a radiacions  

-Explosions  

-Els inherents a la utilització de soldadura elèctrica, oxiacetilènica o oxitall -Incendis  

-Cremades  

-O.R.: manipulació de materials abrasius  

-Malalties causades per agents químics  

-Malalties causades per agents físics  
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Mesures preventives 

  

 El personal encarregat de realitzar el muntatge serà especialista en la instal·lació d’ascensors 

per a edificis.  

 No es procedirà a realitzar el penjament dels cables de les càrregues portants de la plataforma 

provisional de muntatge, fins a haver-ne esgotat el temps necessari per l’enduriment del punt 

fort de seguretat que ha de suportar el conjunt, sota la bancada superior.  

 Abans d’iniciar els treballs, es carregarà la plataforma amb el pes màxim que hagi de suportar, 

majorat en un 40% de seguretat. Aquesta prova de càrrega s’executarà a una alçada de 30 cm. 
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sobre el fons del forat de l’ascensor, Acabada satisfactòriament, s’iniciaran els treballs sobre 

plataforma.  

 Abans de procedir a “estendre els ploms” per al replanteig de guies i cables a la cabina, es 

verificarà que tots els forats d’accés al forat per a ascensors, estan tancats amb baranes 

provisionals sòlides, de 90 cm. d’alçada, formades per passamà, llistó intermedi i sòcol.  

 La llosa de formigó de la bancada superior del forat d’ascensors, estarà dissenyada amb els 

orificis precisos per a poder realitzar-hi sense risc, les tasques d’aplomament de les guies.  

 La plataforma de treball mòbil estarà envoltada perimetralment per baranes de 90 cm. 

d’alçada, formades de barra passamans, barra intermèdia i sòcol, dotades de sistema de 

falcament, cas de descens brusc.  

 La plataforma de treball es mantindrà sempre lliure de retalls i material sobrant que s’anirà 

apilant junt a l’accés exterior de les plantes per a que sigui eliminat per la quadrilla de neteja de 

l’obra.  

 Es prohibeix llençar cargols i fragments des de la plataforma al forat de l’ascensor, per tal 

d’evitar risc de cops a altres treballadors.  

 La plataforma de muntatge, estarà protegida per una visera; resistent antiimpactes. 

 S’instal·larà una visera de fusta resistent de protecció del pas, sota les plataformes de 

muntatge d’ascensors, que elimini el risc d’accidents per caiguda d’objectes. 

 El perfil per a penjament de càrregues per a la sala de màquines portarà inscrit amb pintura de 

color blanc, la següent llegenda: “PES MÀXIM DE CÀRREGA ... els kg. que s’hagin calculat que 

ha de suportar dins del coeficient de seguretat”, en l’intent d’evitar sobrecàrregues 

inadequades, en operacions puntuals.  

 Es prohibeix expressament l’aplec de substàncies combustibles sota un tall de soldadura.  

 L’aplec de guies, portes, motors elevadors i cabines d’ascensors, s’ubicarà al lloc previst 

prèviament, per tal d’evitar el risc per interferència en llocs de pas.  

 Els elements components de l’ascensor, es descarregaran fleixats o lligats pendents del ganxo 

de la grua. Les càrregues es governaran mitjançant caps subjectes per dos operaris, es 

prohibeix guiar-les directament amb les mans, per tal d’evitar els riscos d’accidents per 

atrapaments, per vessament de la càrrega o per caiguda per empenta de la mateixa.  

 S’estendran cables d’amarrada pendents de punts forts de seguretat, distribuïts segons detall 

de plànol, en els tancaments de les caixes d’ascensors, dels quals amarrar el fiador del cinturó 

de seguretat durant les operacions a realitzar sobre la plataforma mòbil de la instal·lació.  

 Les eines a utilitzar estaran en perfecte estat, substituint-ne immediatament aquelles que 

s’hagin deteriorat durant els treballs, per a altres en bones condicions, per tal d’evitar els riscs 

per fallida de l’eina.  

 La instal·lació dels bastiments de les portes de pas de les plantes, s’executarà subjectes amb 

cinturó de seguretat a punts forts segurs disposats per a tal efecte, segons el detall dels plànols.  

 Les portes es col·locaran immediatament estigui rebut i llest per a tal efecte el bastiment, 

procedint a disparar un baldó de tancament de seguretat, o a instal·lar una falca que impedeixi 

la seva obertura fortuïta i els accidents de caiguda pel forat de l’ascensor.  

 Si per a alguna raó s’haguessin de realitzar treballs sobre de la plataforma de treball al forat de 

l’ascensor, es dotarà a aquesta d’una visera resistent de protecció contra impactes.  

 Es prohibeix durant el desenvolupament de tota l’obra, llençar deixalles pels forats de la 

instal·lació dels ascensors, per tal d’evitar els accidents per cops.  

 La il·luminació del forat de l’ascensor s’instal·larà en tot el seu desenvolupament. El nivell 

d’il·luminació en tot el tall serà de 200 lux.  

 A la porta o sobre el forat que doni accés a la plataforma de treball com a la caseta d’ascensors, 

s’instal·larà un rètol de prevenció de riscs amb la següent llegenda: “PERILL, ES PROHIBEIX 

L’ENTRADA A TOTA PERSONA ALIENA A LA INSTAL·LACIÓ”.  
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 S’habilitarà un quadre elèctric portàtil per a ús exclusiu dels instal·ladors dels ascensors, per tal 

d’evitar solapaments i interferències dels altres oficis en el seu treball, amb el conseqüent risc 

addicional.  

 

Proteccions personal 

  

 Casc de polietilè (preferible amb barbeta).  

 Botes de seguretat.  

 Guants de seguretat.  

 Roba de feina.  

 Botes aïllants (muntatges i proves sota tensió).  

 Guants aïllants (muntatge i proves sota tensió). Per tall de soldadura a més s’utilitzarà:  

 Ulleres de soldador (per a l’ajudant).  

 Elm de soldador.  

 Pantalla de soldador de mà.  

 Guants de cuir.  

 Canelleres de cuir que cobreixin els braços.  

 Polaines de cuir.  

 Mandrí de cuir.  

 

3.16. Ventilació i detecció d’incendis 

 
Anàlisi de riscs 

  

VENTILACIÓ I DETECCIÓ D’INCENDIS  

   

RISCOS IDENTIFICATS  
PB  SV  GR  

-Caiguda de persones.  

-Cops d’objectes.  

-Ferides a les mans.  

-Cremades. 

-Intoxicació.  
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Mesures preventives 

 

 Es mantindran, en tot moment, les zones de treball netes i ordenades.  

 S’apilaran les eines i elements de treball de forma que no interfereixin aquest ni els accessos.  

 En cas de desenvolupar-se treballs en nivells sobreposats, es protegirà adequadament als 

treballadors dels nivells inferiors.  

 Es seguiran amb tot rigor les disposicions indicades en l’ordenança sobre bastides i escales de 

mà prenent mesures de màxima seguretat.  

 Es vigilarà la possible presència de qualsevol tipus d’emanacions que poguessin originar 

intoxicació.  

 Les escales a utilitzar, si són de tisora, estaran dotades de tirants de limitació d’obertura, si són 

de mà, tindran dispositius antilliscants. En ambdós casos, la amplada mínima serà de 0,5 m.  

 Es podran utilitzar bastides de borriquetes fixes sense traves de fins a 3 m. Per sobre de 3 m. i 

fins a 6 m. màxima alçada permesa per a aquest tipus de bastides, s’utilitzaran borriquetes 

armades de bastidors mòbils travats. Tots els taulons que formen la bastida hauran d’estar 
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subjectes a les borriquetes i no han de volar més de 0,2 m. L’amplada mínima de la plataforma 

de treball serà de 0,6 m.  

 Es prohibirà recolzar les bastides en envans o pilastres acabades de fer, ni en qualsevol altre 

mitjà de recolzament fortuït, que no sigui la borriqueta o cavallet sòlidament construït.  

 L’alçada de les bastides sobre rodes no superarà en 4 vegades el seu costat menor.  

 Per a altures superiors a 2 metres es dotarà a la bastida de baranes de 0,9 m. d’alçada i 

entornpeu de 0,2 m. L’accés a la plataforma de treball serà mitjançant escales de 0,5 m. 

d’amplada mínima, fixes a un lateral de la bastida.  

 Les rodes de les bastides estaran previstes de dispositiu de bloqueig. En cas contrari, es 

falcaran per ambdós cantons. Es recolzaran en superfícies resistents, utilitzant, si fos necessari, 

taulons o altres dispositius de repartiment de pes.  

 Abans de la utilització de les bastides sobre rodes es comprovarà la seva verticalitat.  

 Abans del desmantellament de les bastides, es desallotjaran de personal la plataforma de 

treball i no hi podran tornar a pujar fins que la bastida no estigui situada al seu nou 

emplaçament.  

 En les bastides penjades exteriors, la fusta que s’utilitzi per a la seva construcció serà 

perfectament escardada, sense nusos i altres defectes que afectin la seva resistència. El 

coeficient de seguretat de tota la fusta serà 5.  

 Queda prohibit utilitzar claus de fundició.  

 La càrrega màxima de treball per a cordes serà:  

o 1 kg/mm2 per treballs permanents.  

o 1,5 kg/mm2 per treballs accidentals.  

 Les bastides penjades exteriors tindran una amplada mínima de 0,6 m.  

 La distància entre bastida i parament a construir serà com a màxim de 0,45 m.  

 La bastida estarà prevista de barana de 0,9 m. d’alçada i entornpeu de 0,2 m. en els seus tres 

costats exteriors.  

 Quan es tracti d’una bastida mòbil penjada es muntarà, a més, una barana de 0,7 m. d’alçada 

per la part que dóna al parament.  

 Sempre que s’intueixi l’execució d’aquest treball en posició assegut sobre la plataforma de la 

bastida es col·locarà un llistó entremig entre la barana i el entornpeu.  

 Les bastides penjades tindran una longitud màxima de 8 m. La distància màxima entre ponts 

serà de 3 m.  

 En les bastides de peu dret que tinguin dos o més plataformes de treball, la distància màxima 

entre ponts serà de 1,80 m. La comunicació entre aquestes es realitzarà mitjançant escales de 

mà que tindran una amplada mínima de 0,5 m. i sobrepassaran 0,7 m. l’alçada a salvar.  

 Els pescants utilitzats per penjar bastides es subjectaran a elements resistents de l’estructura. 

Es recomana l’ús de bastides metàl·liques i aparells amb cable d’acer.  

 En les parets, s’hauran de disposar les bastides necessàries perquè l’operari no treballi mai per 

sobre l’alçada de les espatlles.  

 Per a treballs en sostres, es disposarà una plataforma de treball a l’alçada convenient de 10 m2. 

de superfície mínima o igual a la de l’habitació en que es treballi protegint els forats de façana 

amb baranes de 0,90 m. d’alçada i entornpeu de 0,20 m.  

 Les bastides es mantindran en tot moment netes de material que no sigui estrictament 

necessari per a l’execució d’aquest treball.  

 Es prohibirà la col·locació de peces sobre les bastides penjades.  

 

Proteccions personals 

 

 Guants apropiats al tipus de material que es manipuli.  
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 Casc, mono de treball i ulleres obligatori.  

 Si algun dels productes utilitzats resulta tòxic, s’utilitzaran mascaretes amb filtre adequat i es 

vigilarà la concentració ambiental.  

 Cinturó de seguretat, per als treballs d’altura.  

 Sempre que les condicions de treball exigeixin altres mesures de protecció, es dotarà als 

treballadors amb aquestes.  

 

3.17. Urbanització 

  

Anàlisi de riscs 

 

URBANITZACIÓ  

   

RISCOS IDENTIFICATS  
PB  SV  GR  

-Riscs derivats de la ubicació de l’obra i del seu entorn natural  

-Caiguda de persones des de la màquina 

-Caiguda de persones al mateix nivell  

-Caiguda de persones a diferent nivell  

-Insolacions  

-Sobre esforços  

-Atropellament entre el camió de transport del formigó i la tremuja de la màquina -Soroll 

ambiental  

-Cremades  

-Pols 

-Contactes amb l’energia elèctrica  

-Talls causats pel maneig d’elements amb arestes tallants  

-Talls causats pel maneig de serres elèctriques  

-Trepitjades sobre objectes punxants 

-Projecció de partícules  

-Riscs derivats del trànsit rodat  

-Riscs derivats del treball en condicions meteorològiques extremes  
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Mesures preventives 

  

 No es permet la permanència sobre la estenedora a cap altre persona que no sigui el 

conductor, per evitar accidents de caiguda.  

 Les maniobres d’aproximació i abocada de productes asfàltics a la tremuja estarà dirigida per 

un especialista , en prevenció de riscs per inexperiència.  

 Tots els operaris quedaran davant de la màquina en operacions de reblert de la tremuja , en 

prevenció de riscs d’enganxada durant les maniobres.  

 Les llindes laterals de la estenedora , en prevenció d’enganxades estaran senyalitzades amb 

bandes grogues i negres  alternatives.  

 Totes les plataformes d’estada o seguiment i ajut a l’estesa asfàltica estaran vorejades de 

baranes tubulars de 90 cm. d’alçada, amb barra intermitja i sòcol de 15 cm.   

 Es prohibeix expressament l’accés dels operaris a la regla vibrant durant les operacions d’estesa  

 Sobre la màquina es situarà un rètol de “ NO TOCAR ALTES TEMPERATURES “, així com 

senyalització de ( perill – foc ).  

 Al personal que ha de controlar les compactadores se’ls hi lliurarà la següent normativa 
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preventiva:  

o Abans de posar en funcionament el picó, asseguris que estan muntades totes les 

tapes, carcasses protectores i altres elements de seguretat.  

o Condueixi el picó en forma d’avançada , eviti els desterminiaments laterals . La 

màquina pot descontrolar-se i produir lesions .  

o El picó produeix pols ambiental, en aparença lleugera , Regui sempre la zona a aplanar 

, o utilitzi mascareta de filtre mecànic recanviable, antipols.  

o El picó produeix soroll , Utilitzi sempre cascs o taps antisoroll. Evitarà perdre oïda.  

o El picó pot agafar-li un peu, utilitzi sempre calçat amb puntera reforçada.  

o No deixi mai el picó a cap altre operari, per inexpert, pot accidentar-se o accidentar a 

terceres persones.  

 

Proteccions personals 

  

 Casc de seguretat.  

 Protectors auditius.  

 Guants de lona impermeabilitzants.  

 Botes de seguretat.  

 Faixa per evitar sobre esforços.  

 Roba de treball adequada.  

 Armilla reflectant.  

 

 

3.18. Sanejament 

 
 Anàlisi de riscs 

 

POUS I SANEJAMENT  

   

RISCOS IDENTIFICATS  
PB  SV  GR  

-Caigudes de persones al mateix nivell.  

-Caigudes de persones a diferent nivell.  

-Cops i talls per utilització d’eines manuals.  

-Sobreesforços.  

-Despreniments parets del pou o de la trinxera.  

-Electrocució.  

-Intoxicació per gasos.  

-Explosió per gasos o líquids.  

-Dermatitis per contacte amb el ciment. Infeccions (treballs de proximitats a l’interior o 

propers a claveguerons o a clavegueres en servei).  
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Mesures preventives 

 El sanejament i escomesa a la xarxa general s’executaran segons els plànols del projecte.  

 Els tubs per la conducció s’apilaran en una superfície el més horitzontal possible sobre jaços de 

taulons, en un lloc determinat i de manera que impedeixi que per qualsevol causa els tubs llisquin o 

rodolin.  

 Sempre que existeixi perill d’ensorrament o despreniment, es procedirà a entibar.  

 Els treballadors estaran units a l’exterior mitjançant un cable guia ancorat al cinturó de seguretat de 
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manera que permeti bé l’extracció de l’operari estirant, o la seva localització en cas de rescat.  

 En cas necessari es disposarà d’una manega de ventilació amb impulsió forçada, en prevenció 

d’estats d’intoxicació o asfixia.  

 La detecció de gas s’efectuarà mitjançant tubs calorimètrics, exposímetres, etc.  

 Es vigilarà l’existència de gasos nocius. Cas de detecció s’ordenarà el desallotjament immediat, en 

prevenció d’estat d’intoxicació o explosió.  

 Al primer símptoma de mareig a l’interior d’un pou o trinxera es comunicarà als companys i es 

sortirà a l’exterior posant el fet en coneixement del Cap d’obra o Encarregat.  

 

Proteccions personals 

 

 Casc de polietilè (preferible amb barbeta).  

 Guants de cuir i guants de goma o PVC.  

 Botes de seguretat i botes de goma o de PVC.  

 Roba de feina.  

 Cinturó de seguretat.  

 Ulleres de seguretat antiprojeccions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RISCOS DE DANYS A TERCERS 

 

Els riscos de danys a tercers en la execució dels treballs poden venir produïts per la circulació de 

terceres persones alienes a la obra una vegada iniciades les activitats. Per això es considerarà zona de 

feina aquella on es desenvolupis màquines, vehicles i operaris treballant, i zona de perill una franja de 5 

metres al voltant de la primera zona. 

S’impedirà l’accés de tercers, aliens a la obra, mitjançant cinta d’abalisament reflectant. 

 

Els riscos de danys a tercers, per tan, poden ser es següents: 

 

Dany a tercers Probabilitat Conseqüència Nivell de risc 

Caiguda al mateix nivell M L 2 
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Caiguda d’objectes i materials M M 4 

Atropellament A M 5 

Motivats pels desviaments de 

carreteres 

M G 3 

 

 

5. PREVENCIÓ DE DANYS A TERCERS  

 

Es senyalitzarà, d’acord amb la normativa vigent, l’enllaç de la zona d’obres amb el carrer, i s’adoptaran 

les mesures de seguretat que cada cas requereixi.  

Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena, col·locant una 

tanca i les indicacions necessàries.  

 
Es tindrà en compte principalment:  

 La circulació de la maquinària a prop de l’obra.  

 La interferència de feines i operacions.  

 La circulació de vehicles prop de l’obra. 

  

En el cas del trencament d’alguna instal·lació d’una Companyia de Serveis, el millor es no intervenir 

directament, si no avisar al servei d’urgències i manteniment d’ella mateixa.  

 
Abocaments 

 

En les rieres i desaigües, estarà totalment prohibit, l’abocament de sòlids i fluids. Entre ells, productes 

d’excavacions i enderrocs, roques, llots, formigó, fusta, perfils metàl·lics, ferralla, cautxú i materials 

plàstics, productes naturals o sintètics, prefabricats i vidres.  

Igualment, estarà totalment prohibit l’abocament de productes bituminosos i els seus possibles additius, 

detergents i altres productes químics utilitzats en la construcció, pintures, dissolvents, greixos i olis.  

Per la retirada d’aquesta runa, si es produís a l’obra, es classificaria d’acord amb la normativa segons la 

Junta de Residus de la Generalitat, que estendrà. 

  

Pols 

 
En totes les obres amb moviment de terres és inevitable la producció de pols. S’haurà de regar 

adequadament per tal d’evitar polseguera, no només pel seu risc de danys a la salut, sinó per reduir la 

visibilitat i provocar accidents de circulació  

 
Fums 

 
No és adequat cremar res a l’obra, per tant només es poden produir per escapaments de màquines i 

vehicles.  

És poc econòmic retardar el canvi de filtre i posta a punt d’un vehicle, per la seva pèrdua de potència i 

augment del consum de combustible, circumstàncies que augmenten la producció de fums.  

Per tal d’escalfar menjars es disposarà a l’obra d’escalfadors elèctrics de placa metàl·lica. Està prohibit 

encendre fogueres fora dels recintes adequats.  

 

Sorolls  

 
Es procurarà que les màquines de l’obra productores de soroll, tals com compressors, grups electrògens 

i tractors, mantinguin les seves carcasses atenuadors en la seva posició tancada, i s’evitarà en la mesura 



Projecte executiu d’un aparcament de dues plantes per a 
l’Hospital de Sant Joan de Déu de Martorell 

Annex 15.  Estudi de seguretat  
i salut laboral  

 

41 
 

que sigui possible el treball nocturn. Quan aquestes siguin de lloguer s’haurà de fer constar que siguin 

silencioses.  

 
Enlluernament  

 
Tot i que no es considera un agent contaminant, la llum intensa mal orientada pot afectar a l’usuari de 

les vies públiques i al conductor a l’obra, provocant accidents de trànsit.  

Els focus d’il·luminació intensa d’obra han de situar-se a una alçada i posició adequades i el seu millor 

emplaçament és sobre les torres d’elevació hidràulica, tipus “girafa” amb panell mòbil de 6 llànties de 

1,5 KW, que permet il·luminar una part important de l’obra des d’una alçada d’uns 6 m, en grues torre, 

etc.  

 
Deixalles  

 

La experiència indica que no és suficient disposar d’un contenidor (tipus bidó amb tapa), junt al 

menjador de l’obra. Per mantenir neta l’obra serà necessari col·locar-ne algun més per a talls d’obra 

coberts, tals com les obres de fàbrica, on és freqüent trobar personal que no es desterminia al 

menjador.  

 
Fang  

 
En tota obra on hi hagi moviment de terres, és habitual trobar fang després d’un dia de pluja. Tenint en 

compte el risc de pèrdua de control d’un vehicle al passar sobre el fang és molt important la seva 

eliminació, sobretot, contemplant la possibilitat de que vehicles de l’obra traslladin en els seus 

pneumàtics fang als vials públics. S’adoptaran les mesures oportunes per eliminar aquest risc. (Es 

recomana una zona de neteja de pneumàtics sobre estesa de grava a la sortida de l’obra a la via 

pública).   

Un petit cordó de guix sobre l’asfalt bordejant el tancament de l’obra, pot retenir la terra 

d’arrossegament que aniria a parar a la calçada. 

  

Fauna 

 
Mentalitzar a tot el personal obrer de mantenir una actitud respectuosa amb els animals de l’entorn de 

l’obra.  

Es procurarà interferir el mínim possible en el desenvolupament de la seva vida, i es cooperarà amb els 

tècnics de medi ambient dels organismes oficials. 

  

5.1. Pla d’ordre, manutenció i neteja 

 
Formes d’Aprovisionament, arreplec, transport i l’ordre i organització de les mateixes  

 
Lligat a l’accés de l’obra, estarà convenientment situat en zones que no produeixi interferències amb 

altres activitats de l’obra i convenientment senyalat i acotat.  

Els arreplegaments hauran de tenir les garanties d’estabilitat i protecció adequades, per evitar 

esllavissades, cops i talls.  

Formes o maneres de transport. Medis auxiliats emprats (eslingues, palonniers, plataformes de 

descàrrega, etc.) 

 
Els materials o elements sols, emprats tant per construir com incorporats a la construcció, hauran d’anar 
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empaquetats adequadament en bosses, caixes o contenidors que evitin l’esllavissada dels mateixos.  

En els casos en que els subministraments vinguin sols, l’obra haurà d’empara els contenidors, batees, 

eslingues, palonniers, etc., adequats.  

Les grues, muntacàrregues i gruetes o emprades per l’elevació i transport de materials, hauran d’estar 

instal·lades adequadament i ser utilitzades per el personal adequat i designat.  

En les diferents plantes hauran d’existir les plataformes de desembarcament de materials, 

adequadament instal·lades i protegides i d’acord amb el pes i esforç que hagin de suportar.  

per als transports horitzontals s’hauran d’emprar els mitjans auxiliars necessaris i adequats. carretes, 

etc.  

En tots els casos, les càrregues a transportar seran adequades per la resistència mecànica i estàtica dels 

equips i mitjans auxiliars emprats per al transport, rebuda i suport de les mateixes.  

Sistemes de Neteja i Evacuació de rebuigs  

 
Les deixalles i materials sobrants de l’obra s’evacuaran de les zones en que es produeixin, per el que 

s’haurà de fer la previsió dels mitjans auxiliars necessaris per aquest fi: contenidors, sacs, baixants de 

runes, etc. S’haurà de seguir la sistemàtica legal (Decret 201/1994 de la Generalitat de Catalunya) per 

l’eliminació de residus produïts per l’activitat de la construcció.  

S’evitarà la formació de pols regant-se, si és necessari, durant les feines de recollida i evacuació.  

Totes les zones de circulació i treball hauran de mantenir-se en les necessàries condicions d’ordre i 

neteja.  

 

5.2. Pla d’emergència 

 
Pel Pla d’Emergència es seguiran principalment els següents punts:  

Trucar als Bombers o Serveis Públics que es considerin necessaris.  

Paral·lelament es deurà:  

 Detenir els treballs.  

 Deixar la Zona de treball en condicions de seguretat, especialment:  

 Desconnectar equips o màquines que estiguessin utilitzant i deixar-les en les 

condicions convenients per aquests casos.  

 Apagar possibles punts calents  

 No deixar obstacles en els carrers o llocs de trànsit.  

 No deixar oberta cap presa o connexió d’aigua, o gas, o connectat cap equip elèctric.  

 Desallotjar ordenadament l’obra pel carrer o zona d’evacuació, sense interrompre els 

accessos.  

 Organitzar, per la persona adequada per això, l’ajuda i evacuació de possibles ferides.  

 

A l’obra haurà d’existir el Llistat d’Emergències, col·locat a zones visibles (oficies de l’obra, quadre 

d’avisos de l’obra) amb les adreces i telèfons dels Centres Assistencials ressenyats, així com d’altres 

Serveis i Organismes als que sigui necessari acudir en cas d’Emergència o Perill.  

 

5.3. Medicina preventiva 

 
Amb el fi d’intentar evitar en el possible les malalties professionals en aquesta obra, així com els 

accidents derivats de trastorns físics, psíquics, alcoholisme i altres de les toxicomanies perilloses, es 

preveu que el Contractista i els subcontractistes, en compliment de la legislació laboral vigent, realitzin 

els reconeixements mèdics previs a la contractació dels treballadors d’aquesta obra i els preceptius de 
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ser realitzats al any de la seva contractació. Així mateix, exigeixi puntualment aquest compliment, a la 

resta de les empreses que siguin subcontractades per cadascun d’ells per aquesta obra.  

En els reconeixements mèdics, a més de les exploracions competència dels facultatius, es detectarà 

l’oportú per garantir que l’accés als llocs de treball, es realitzi en funció de l’aptitud o limitacions físiques 

o psíquiques dels treballadors com a conseqüència dels reconeixements efectuats.  

 
5.4. Primers auxilis 

 

Farmacioles 

 
Es disposarà de farmacioles contenint el material especificat en l’Ordenança General de Seguretat e 

Higiene al Treball. Aquests es situaran en funció de la planificació dels treballs a realitzar.  

Les farmacioles es revisaran periòdicament i es reposaran immediatament el material consumit.   

Hi haurà un manual de primers auxilis en cadascun de les farmacioles, que estaran al servei de la 

persona idònia i que es designi en cada obra.  

 

Assistència las accidentats 

 
Es disposarà en el Taulell de Seguretat i Salut de l’obra i en un lloc visible, una llista dels centres 

assignats en cas d’urgència (serveis propis, Mútues, ambulatoris, ambulàncies, etc.) per poder garantir 

una ràpida evacuació dels accidentats als centres d’assistència.  

S’elaborarà in informe tècnic de cada accident per evitar les situacions anàlogues, i evitar que es 

repeteixi.  

Reconeixement mèdic 

 
Tot el personal de nova afiliació a l’obra haurà de passar un reconeixement mèdic immediat abans de 

l’inici del treball.  

 

5.5. Pla d’evacuació 

 

5.5.1. Accidents i les seves classes  

 

Un accident és un fet sobtat, casi sempre violent, provocat per una actuació incorrecta, sota unes 

condicions perilloses, amb resultat de dany per a persones o objectes.  

L’accident produït a causa del treball és laboral.  

Si cedeix l’activitat del treballador lesionat és accident amb baixa.  

Si es produeix a l’anar o tornar del treball a través de la ruta habitual és “in itínere”.  

Tot accident produït en una obra afectarà el Pla d’Evacuació.  

 

5.5.2. Objecte del present Pla d’Evacuació  

 
La necessitat d’establir un Pla d’Evacuació sorgeix del convenciment de la seva eficàcia com a medi 

preventiu de danys majors.  

El Pla redueix les conseqüències d’un accident, facilitant l’assistència mèdica d’actuació més immediata 

possible, a la producció de l’accident.  

Com una organització programada, el Pla d’Evacuació elimina les pèrdues de temps, els retards en 

l’atenció mèdica a l’accidentat, que en ocasions poden ser crítics i sempre massa importants.  

Amb caràcter general, es mencionen el l’apartat següent, una sèrie de problemes que poden 

presentar-se en l’evacuació d’un accidentat, però que en aquest cas concret, per ser una obra 
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d’edificació, en un espai reduït, en ple centre urbà, amb serveis localitzats de tot tipus, etc. els mateixos 

es redueixen a qui pren la iniciativa d’evacuació (definició de responsabilitats) i a on es porti l’accidentat 

(serveis d’urgència).  

 

5.5.3. Classificació d’Emergències 

  

Emergència per incendi: Es l’accident que únicament afecta a la zona d’obra, provocat per un incendi 

parcial podent existir tres tipus d’emergència:  

 Conato d’Emergència: Incendi que pot ser controlat i dominat de forma senzilla i ràpida pel 

personal i mitjans existents a l’obra: extintors i mànegues d’aigua (camió cisterna).  

 Emergència Parcial: Es l’incendi que sols afecta a l’obra, però no pot ser controlada pel 

personal de la mateixa. Aquesta per ser dominada, requereix l’adequació d’Equips Especials d’Extinció 

(en el final d’aquest capítol s’annexiona el directori Telefònic per les distintes emergències). En aquest 

cas s’evacuarà al personal de l’obra.  

 Emergència General: És l’incendi que no sols pot afectar a la zona d’obra sinó a altres y a 

terceres persones. S’evacuarà immediatament l’obra, es comunicarà als responsables indicats al 

directori, i es precisarà la presència de Serveis d’Ajuda Externs.  

Evacuació d’accidentats  

 

Es disposarà a l’obra de farmacioles, contenint el material necessari, revisant-se mensualment, i 

reposant-se immediatament lo consumit. Es té previst informació a tot el personal d’obra dels diferents 

Centres Mèdics (Serveis Mèdics, Mutualitat Laboral i Ambulatoris) on deu traslladar-se als accidentats 

pel seu més ràpid i efectiu tractament. Es preveu la disposició a llocs ben visibles del Directori Telefònic, 

que s’annexiona, de centres assignats per urgències.  

 

 Normes generals d’actuació en cas d’accident:  

Si les lesions no provoquen a l’accidentat la pèrdua de coneixement i mobilitat, i no s’aprecia 

inicialment lesions greus, s’evacuarà mitjançant el vehicle d’obra, al Centre Hospitalari més 

proper. En cas necessari prèviament es practicarà una primera cura fent ús dels mitjans de la 

farmaciola.  

 En els accidents on hagi pèrdua de coneixement de l’accidentat o es sospiti que hagi danys 

interns es procedirà de la següent forma.  

o “No es mourà l’accidentat” excepte que pugui perillar la seva vida; foc, asfixies, etc.  

o Comprovar que pugui respirar espontàniament, en cas contrari aplicar tècniques de 

respiració artificial, i si fos necessari massatge cardíac (tècniques de reanimació).  

o Sol·licitar ajuda immediatament (telèfons d’urgències) i preparar accessos i evacuació, 

indicant l’aproximació al lloc.  

o No abandonar al lesionat. Sempre deu mantenir-se al costat de l’accidentat una 

persona, o persones amb coneixements de primers auxilis.  

o Cobrir a l’accidentat amb una manta per evitar refredaments i possibles shock.  

o Impedir que els companys l’atenguin simultàniament i que el moguin.  

o Acompanyar a l’accidentat, per almenys una persona, al centre d’assistència, per 

interessar-se pel diagnòstic i facilitar les dades precises.  

o Comunicació del fet a la Direcció Facultativa, a la Jefatura d’obres, per que segueixin, 

el procediment de comunicació, indicat a l’organigrama que s’annexiona.  

 
Emergència en cas d’accident amb serveis afectats.  

 
Actuacions en cas d’emergència amb línies elèctriques aèries:  
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Es poden presentar les següents emergències:  

 

Caiguda de línia 

Es deu prohibir l’accés del personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que està sense 

tensió.  

No es deuen tocar a les persones en contacte amb una línia elèctrica. En el cas d’estar segur de que es 

tracta d’una línia de baixa tensió, s’intentarà separar a la víctima mitjançant elements en conductors, 

sense tocar-la directament.  

Accident amb màquines 

En el cas de contacte d’una línia aèria amb maquinaria d’excavació, transport, etc., deuen observar-se 

les següents normes:  

 

El conductor o maquinista  

Conservarà la calma inclús si els neumàtics comencen a cremar. Continuarà en el lloc 

de control o a la cabina, degut a que allà està lliure del risc d’electrocució. S’intentarà 

retirar la màquina de la línia i situar-la fora de la zona de perill. Advertirà a les 

persones que es trobin allà de que no deuen tocar la màquina. No baixarà de la 

màquina fins que aquesta no es trobi a una distància segura. Si baixa abans, el 

conductor entra en el circuit línia aèria-màquina terra i està exposat a electrocutar-se. 

Si es impossible separar la màquina i en cas d’absoluta necessitat, el conductor o 

maquinista no baixarà utilitzant els mitjans habituals, sinó que saltarà lo més lluny 

possible de la màquina evitant tocar-la.  

 

Normes generals d’actuació  

No tocar la màquina o la línia caiguda a terra. Advertir a les altres persones 

amenaçades de no tocar la màquina o la línia i de no efectuar actes imprudents. 

Advertir a les persones que es trobin fora de la zona de perill de no acostar-se a la 

màquina. Fins que no es realitzi la separació entre la línia elèctrica i la màquina i 

s’abandoni la zona de perill, no s’efectuaran els primers auxilis a la víctima.  

Actuacions en cas de contacte amb línia elèctrica enterrada  

En cas de contacte amb una línia elèctrica enterrada, les normes d’actuació seran les mateixes que les 

indicades en el cas de línies aèries. 

  

Actuacions en cas de fuita de gas amb risc d’incendi i explosió  

 
En cas d’escapament incontrolat de gas, amb risc d’incendi i explosió, tot el personal evacuarà la zona 

afectada, acotant la zona, i no es permetrà acostar-se a ningú a dita zona, que no sigui el personal de la 

companyia instal·ladora. Rere la ruptura del tub del gas, o apreciació d’escapament de gas, s’avisarà de 

forma immediata a la Companyia Subministradora.  

 

Actuació en cas de ruptura o fuita en canalitzacions d’aigua 

  

Comunicació immediata a la Companyia Instal·ladora, paralitzant els treballs fins que la conducció hagi 

sigut reparada. Quan sigui necessari s’acotarà la zona. 

Actuació en cas de ruptura de línia telefònica enterrada o aèria 
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Comunicació immediata a la Companyia subministradora, per a la seva reparació.  

 

Actuació en cas de trobar-se a la zona d’obres d’un ingeni susceptible d’explotar  

 

En cas de trobar-se un ingeni susceptible d’explotar a la zona d’obra, els treballs deuen ser 

immediatament aturats i allunyant al personal d’obra i aliè a la mateixa que per la seva proximitat 

pogués ser afectat. Si tinguéssim edificis colindants, s’avisarà als propietaris com a mesura de precaució 

del possible risc. Immediatament es comunicarà a les autoritats competents per que procedeixin a 

desactivar o retirar dir ingeni.  

 

5.5.4. Problemes 

 

La falta de:  

a) Definició de responsabilitats.  

b) Coneixements mèdics o sanitaris.  

c) Programa de petició d’ajuda.  

d) Ambulància o vehicle d’evacuació.  

e) Medis de comunicació entre instal·lacions i talls d’obra.  

f) Serveis d’urgència.  

són els problemes que agreugen les conseqüències d’un accident.  

El Pla d’Evacuació donarà la solució adequada, clara ràpida i concisa a cada un dels problemes.  

 

5.5.5. Solució  

 
Definició de responsabilitats 

 

Responsable del tall de l’obra:  

Qualsevol treballador sap en tot moment i en qualsevol tall de l’obra, qui composa la línia executiva i en 

conseqüència qui és el seu cap immediat. A ell li donarà la informació de qualsevol lesió o cop que 

pateixi.  

Aquest cap immediat que accepta el comandament, es fa responsable del tall d’obra, responsable de fer 

el treball que li ordena el seu superior, intentant evitar danys a les persones i als mitjans.  

El responsable del tall d’obra, és la persona que ha d’organitzar l’atenció mèdica i la evacuació, si fos 

necessària, d’un accidentat en la seva zona de treball.  

Sol·licitarà del seu personal que li informin el més aviat possible, de qualsevol accident tot i que no causi 

danys.  

En absència del cap immediat, contactarà amb el Centre Mèdic de l’obra, o un altre concertat exterior a 

ella.  

 

Responsable de prevenció:  

És la persona a qui el Cap d’obra, en virtut d’una sèrie de circumstàncies de tipus personal i formatives 

ha designat com interlocutor en el camp de la Prevenció.  

 

Com funcions principals tindrà les de:  

 Cooperar amb la línia d’execució en lo referent a la atenció mèdica i evacuació dels accidentats. 

 Disposarà dels mitjans de comunicació per informar i ser informat de qualsevol eventualitat 

que es produeixi en l’obra en matèria de seguretat.  

 Coneixerà els Centres Mèdics que hagin estat assignats per el Servei Mèdic de la Empresa per a 

l’hospitalització dels ferits amb detall de la seva Direcció i telèfon, en funció de la gravetat de la 
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lesió.  

 També disposarà de telèfons de servei tals com: Policia Municipal, Bombers, etc.  

 En cas d’accident i no haver-hi en aquell moment en l’obra personal de la línia executiva, serà 

ell, qui prengui la iniciativa en quan a l’evacuació corresponent  

 Informarà de manera complementària a la línia d’execució, de aquelles anomalies i deficiències 

que s’observin en matèria de seguretat.  

 Si fos el cas, participarà en el muntatge i desmuntatge de les proteccions col·lectives.  

 

Serveis d’Urgència:  

 

Abans d’iniciar els treballs de l’obra, el responsable, haurà d’assegurar-se de que estan concertats en un 

Centre Mèdic pròxim, els serveis d’atenció urgent als possibles lesionats que resultin per accident 

laboral.  

Així mateix, s’haurà contractat, previ al inici de l’obra, els serveis d’ambulància amb una entitat pròxima 

a l’obra.  

 

A continuació es mostra l’adreça i el telèfon dels serveis d’urgències: 
- Mossos d’Esquadra: Avinguda de les Mancomunitats Comarcals, 11. Telèfon: 112 / 936 935 110 
- Bombers: Carretera N-II, km.585.500. Telèfon: 937 751 080  
- Hospital Comarcal Sant Joan de Déu: Avinguda de les Mancomunitats Comarcals, 1-3. Tlf:   

937 742 020 
- Policia Local: Carrer de Joaquim de Barnola i Bassols, s/n. Telèfon: 937 750 783 
- Protecció civil: Carrer de Joaquim de Barnola i Bassols, s/n. Telèfon: 937 752 496 

 
 

6. SERVEI DE PREVENCIÓ A L’OBRA 

  

6.1. Servei tècnic de seguretat i higiene 

  

Es realitzaran visites periòdiques de control de la seguretat per tal de realitzar un seguiment sistemàtic 

en matèria de prevenció d’accidents i malalties professionals .De la mateixa manera, s’establiran 

reunions de posta en comú i coordinació de les incidències i deficiències en matèria de seguretat, entre 

els diferents agents que intervenen i aconseguir així una major eficàcia i operativitat.  

El servei tècnic de seguretat i higiene a l’obra queda compost per:  

 Tècnics de la D.F. de la propietat que fan el seguiment de la seguretat.  

 Tècnics de seguretat de les empreses constructores.  

 Cap d’obra. 

 Encarregats d’obra.  

 Operaris que facin seguretat.  

 Comitè de Seguritat i Salut. 

 Responsables de seguretat.  

 Delegats de prevenció.  

 

A més, estarà l’Administració representada pel Departament de Treball de la Generalitat, la Inspecció 

Provincial de Treball i els sindicats. 

  

6.2. Formació i control  

 

En compliment de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals s’establirà la implantació de la formació sobre 

els riscs propis de l’obra i de les prevencions corresponents per neutralitzar-los, a tot el personal d’inici 



Projecte executiu d’un aparcament de dues plantes per a 
l’Hospital de Sant Joan de Déu de Martorell 

Annex 15.  Estudi de seguretat  
i salut laboral  

 

48 
 

en el treball i de manera immediata a la seva afiliació.  

El Col·laborador de Prevenció de l’obra guardarà un rebut firmat de la formació rebuda per cada 

treballador en el seu expedient personal en l’obra.  

Escollint al personal més qualificat, s’impartirà formació en socorrisme i primers auxilis de manera que 

es disposi dels socorristes necessaris.  

Es facilitarà a tot el personal d’obra:  

 Informació sobre els riscs per la seva seguretat i salut a que quedin exposats en els llocs de 

treball.  

 Instrucció i formació sobre els mitjans disponibles per a prevenir i controlar els riscs i com 

protegir-se’n.  

 S’establiran llistes tipus de comprovació i control de la maquinària i les instal·lacions generals 

de Seguretat de l’obra a manera de manteniment.  

 S’establiran programes de formació específics per capacitar operaris amb funció exclusiva de 

seguretat, alliberant-los d’altres tasques, que estaran igualment sota els caps d’obra i 

coordinats pels tècnics de seguretat de la D.F. de la propietat.  

 La funció d’aquests treballadors serà la revisió i manteniment dels mitjans de protecció, així 

com la seva posta a l’obra. També comunicaran qualsevol anomalia a l’obra. per aconseguir 

major operativitat, les visites realitzades pels tècnics de seguretat, es realitzaran conjuntament 

amb els operaris de seguretat.  

 S’impartirà instrucció detallada i normes a seguir per l’execució de treballs que puguin provocar 

caiguda d’altura, risc d’incendi o explosió i contactes elèctrics.  

 

7. RÈGIM DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ  

 
7.1. Fonaments i sistemes de contenció  

 

En qualsevol descens a un pou es tindran en compte prèviament les mesures necessàries per que el 

treball a efectuar es desenvolupi amb les degudes condicions de seguretat i higiene. Els controls es 

duran a terme mitjançant el personal especialitzat que sigui menester sota la seva pròpia responsabilitat 

o la d’un tècnic competent. El control de l’oscil·lació del nivell freàtic es realitzarà tres cops a l’any, 

coincidint amb les contencions. La comprovació dels assentaments es durà a terme durant els primers 

cinc anys i com a mínim un cop cada sis mesos, els resultats seran contrastats amb els de càlcul. El 

control de l’evolució dels materials de fonaments i contenció es realitzarà cada deu anys. L’estat de les 

juntes es revisarà cada cinc anys. S’emetrà un informe a la propietat donant comte dels resultats dels 

controls efectuats.  

 

7.2. Estructura  

 

Els controls es duran a terme mitjançant el personal especialitzat que sigui menester sota la seva pròpia 

responsabilitat o la d’un tècnic competent. No s’admetrà cap variació en les sol·licitacions o en 

l’estructura projectada ni tampoc es practicarà cap forat, perforació o rebaix en la secció dels elements 

verticals o horitzontals. Serà responsabilitat directa de l’usuari totes les repercussions posteriors 

competent. Tot element estructural en situació exterior serà revisat cada tres anys si és metàl·lic o cada 

cinc anys si és de formigó armat, a fi i efecte de controlar el seu estat. Els elements que no siguin 

controlables directament seran inspeccionats com a mínim un cop cada cinc anys. La protecció contra el 

foc disposada en els elements estructurals serà controlada i revisada cada tres anys sota la 

responsabilitat de l’usuari i/o propietari. La pèrdua d’aquesta protecció es classificarà com d’urgent 

reparació.  
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7.3. Cobertes  

 

Es repassarà en el termini més breu possible qualsevol penetració d’aigua a través de la coberta amb la 

intenció de mantenir la higiene de l’edifici. Dues vegades a l’any, si fos necessari, es netejarien les 

reixetes, canelons, morrions i cassoletes coincidint amb l’època de desfullatge dels arbres. En temps de 

gelades s’eliminarà el gel que pugui obstruir els sistemes d’evacuació. Cada tres anys s’efectuarà una 

revisió de les trobades entre aparicions de goteres o qualsevol altre tipus de lesió. Pel que fa a les 

claraboies i lluminàries s’inspeccionaran cada dos anys comprovant el seu estat i el dels elements que la 

composen (membranes, plaques, juntes,...). Els ganxos i fixacions a utilitzar pels equips o el personal 

d’inspecció o reparació seran d’acer inoxidable o galvanitzat i estaran equipats amb gafes de pala i 

punta o amb altres dispositius de seguretat per evitar que les fixacions es desprenguin. Els ganxos per a 

l’ancoratge dels cinturons de seguretat dels operaris es dimensionarà per una càrrega de treball de 300 

kg. Els ganxos per la fixació o subjecció de bastides fixes es dimensionaran en funció dels esforços a 

suportar amb un coeficient de seguretat de 2. Els ganxos en l’extrem de bigues en voladís per la 

col·locació de politges i bastides mòbils suspesos de cables mitjançant pescants i suportats en l’últim 

forjat es dimensionaran per una càrrega de treball mínima de 2.500 kg, essent la separació màxima 

entre pescants de 5m. El sistema tractor es dimensionarà amb un coeficient de seguretat de 3 i el cable 

amb un de 6. Els dispositius per efectuar treballs d’inspecció o manteniment periòdic anual.  

 

7.4. Tancaments exteriors  

 

Els controls i feines de reparació i manteniment es duran a terme mitjançant el personal especialitzat 

que sigui menester sota la seva pròpia responsabilitat o la d’un tècnic competent. Cada deu anys o 

abans, si anés apareixent qualsevol anomalia, es realitzarà un control de fissures, disgregacions, etc., 

emetent a continuació un informe a la propietat avaluant l’origen i possibles conseqüències de les 

lesions apreciades. Cada cinc anys o abans, si fos necessari, s’inspeccionarà la fusteria i les persianes 

reparant els defectes que puguin aparèixer en ella o en els seus mecanismes. La fusteria metàl·lica es 

repintarà cada tres anys i la de fusta cada cinc anys. En baranes metàl·liques es renovarà la pintura cada 

cinc anys en climes secs i cada tres en climes humits. Es revisaran els ancoratges i la subjecció del 

passamà cada cinc anys si van soldats i cada tres anys si van cargolats. La referència a fixacions i ganxos 

d’aquest capítol ve referida en el sistema “Cobertes”. No es recolzaran sobre la fusteria ni sobre baranes 

pescants de subjecció de bastides, politges o altres elements per elevar càrregues o mobiliari, 

mecanismes de neteja i/o manteniment, etc.  

 

7.5. Escales  

 

Cada cinc anys es revisaran els ancoratges i recolzaments de totes les escales, siguin del tipus que siguin. 

Es repararà en el termini més breu possible qualsevol desperfecte en la subjecció, fixació, suport o 

graonada de les escales. En escales metàl·liques es renovarà la pintura com a mínim cada cinc anys en 

climes secs, cada tres anys en climes humits i cada dos anys en climes agressius.  

 
 

7.6. Instal·lacions  

 

En els terminis corresponents es procedirà a la revisió dels sistemes de seguretat instal·lats per el 

registre, ús i manteniment de les instal·lacions. Tota reforma o modificació que suposi un canvi 

substancial de la instal·lació (consum, canvi d’ús de l’edifici, disseny, etc.) serà objecte de projecte 

redactat per un tècnic competent. En cap cas s’utilitzaran conduccions d’altres instal·lacions com a 

elements de la xarxa de posta a terra. Les sales de màquines i els seus dispositius seran revisats 
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anualment. Pel que fa a la instal·lació de fontaneria, cada dos anys es realitzarà una revisió completa de 

la instal·lació, a fi i efecte de reparar tots aquells elements en mal estat i cada quatre anys s’efectuarà 

una prova d’estanqueïtat i funcionament En el cas que existeixin dipòsits es netejaran cada tres mesos. 

Pel que fa a les instal·lacions de gas, es verificarà cada dos anys la estanquitat de la clau de pas de 

l’arqueta de connexió de servei (cada quatre si és gas natural i sota la responsabilitat de l’empresa 

subministradora) i la de la clau de pas. Amb el mateix termini es comprovaran les juntes, limitadors i 

reguladors de pressió, els comptadors, les vàlvules i els tubs flexibles. Cada dos o quatre anys, segons 

correspongui, es realitzarà una revisió completa de la instal·lació. Pel que fa a la instal·lació 

d’electricitat, cada dos anys i quan el terreny estigui més sec, es mesurarà la resistència de la terra a fi 

de comprovar que no sobrepassa el valor fixat i s’inspeccionarà la instal·lació completa de posta a terra. 

Cada cinc anys es comprovaran els dispositius de protecció contra curtcircuits directes i indirectes i 

l’aïllament de la instal·lació interior i les seves connexions equipotencials. Pel que fa a la instal·lació de 

sanejament, en cas de fuites es procedirà a la localització i posterior reparació de les seves causes. Quan 

s’observi que el tancament hidràulic dels sifons és arrossegat per les descàrregues en els baixants, es 

revisarà la columna de ventilació corresponent i es repararan les causes d’aquest defecte. Cada sis 

mesos es netejaran els sifons de locals humits i terrats transitables. Pel que fa a les instal·lacions de 

control de clima, cada dos anys s’efectuarà una revisió completa de la instal·lació; sense prejudici 

d’aquestes revisions, es repararan aquells defectes que donin lloc a fuites o deficiències de 

funcionament en qualsevol element de la xarxa. Semestralment es comprovarà l’estat dels dispositius 

reguladors del sistema de climatització i anualment el dels sistemes de ventilació.  

 

7.7. Seguretat 

 

Es procedirà amb la màxima urgència a la reparació de qualsevol anomalia detectada en qualsevol de les 

instal·lacions de seguretat. El manteniment de les instal·lacions es durà a terme pel personal 

especialitzat que sigui menester sota la seva responsabilitat o la d’un tècnic competent. En tot moment 

es mantindran lliures d’obstacles les vies d’evacuació. Les alteracions en la sectorització originalment 

decidida i els canvis de recobriment o decoració que modifiquin la resistència (RF) o les característiques 

(M) davant el foc dels materials previstos a l’Immoble s’efectuaran sota la responsabilitat d’un tècnic 

competent. Cada quatre anys s’efectuarà un repàs complet de la instal·lació contra el llamp (corrosió, 

ancoratges, etc.). 
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8. CONCLUSIONS  

Amb les especificacions, definicions i informació continguda en el present estudi de Seguretat i salut, el 

tècnic que subscriu estima que és suficient per el desenvolupament del pla de seguretat i salut.  

 
 
 
 

Barcelona, Octubre de 2013 
L’autor del projecte, 

 
 
 

 
Ferran Garcia Hernandez 

Enginyera de Camins, Canals i Ports 
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 
Aquest plec de condicions tècniques té per objecte fixar les característiques dels diferents mitjans de 

protecció a emprar, i organitzar la forma en què es durà a terme el present projecte de Seguretat i Salut, 

per a formació del personal en seguretat, servei mèdic, locals d'higiene i finalment les condicions a 

complir pel Pla de Seguretat i Salut.  

El present plec s'aplicarà el Pla de Seguretat i Salut del Projecte executiu d’un aparcament de dues 

plantes per a l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell. 

 

2. DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 
 
Essent tan variades i àmplies les Normes aplicables a la Seguretat i Salut en el Treball, en l'execució de 

l'obra s'establiran els principis que segueixen. En el cas de diferència o discrepància, predominarà la de 

major rang jurídic per sobre de la de menor rang. En el cas d'igualtat de rang jurídic, predominarà la 

més moderna per sobre de la més antiga. 

 

Són d'obligat compliment les disposicions contingudes en:  

 

 Estatut dels Treballadors. 

 Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball (OM 9/3/71) (BOE 16/3/71). 

 Pla Nacional d'Higiene i Seguretat en el Treball (OM 9/3/71) (BOE 11/3/71). 

 Comitès de Seguretat i Salut en el Treball (Decret 432/71 - 11/3/71) (BOE 16/3/71). 

 Reglament dels Serveis Mèdics d'empresa (OM 21/11/59) (BOE 27/11/59) 

 Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors. (Normes Tècniques 

Reglamentàries MT) (CM 17/5/74) (BOE 29/5/74) 

 Reglamentació Electrotècnica per la Baixa Tensió. (Decret 2413/73, de 20 de Setembre). 

Instruccions complementàries LA MEVA-BT (CM 31/10/73). 

 Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió. (Decret 3151/68, de 28 de 

Novembre). 

 Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques 

 Subestacions i Centres de Transformació (Reial decret 3275/82, de 12 de Novembre) 

(BOE1/12/82). Instruccions Tècniques Complementàries MIE-RAT (OM 6/7/84) (BOE 1/8/84). 

 Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (OM 28/8/70) (BOE5.7.8.9/9/70). 

 Ordenança de Treball per a la Indústria Siderometalúrgica. (O.M. 29/7/70). (B.O.I. 25/8/70). 

Normes complementàries de l'Ordenança Siderometalúrgica 

 Reglament de Seguretat i Salut de Treball en la Indústria de la Construcció i Obres Públiques. 

(O.M. 20/5/52) (B.O.I. 15/6/52). 

 Obligatorietat de la inclusió d'un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball en els Projectes 

d'edificació i obres públiques (Reial decret 1627/1997, 24/10/97) (BOE 25/10/97). 

 Normes UNEIX de l'Institut Español de Normalització. 

 Normes sobre Senyalització de Seguretat en els centres i locals de treball RD 1403/86 de 

9 de Maig. (B.O.I. de 8/7/86). 

 Reglament de Seguretat en les Màquines RD 1495/86 de 26 de Maig. (B.O.I. de 21/7/86). 

 Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 

 Normes per a Senyalització d'obres de Carreteres. (O.M. 14/3/60) (B.O.I. 23/3/60). 

 Reglament d'Aparells Elevadors per a obres (*OM 23/5/77) (BOE 14/6/77). 
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 Reglament de Recipients a Pressió (Decret 2443/69 16/8/69) (BOE 28/10/69) 

 
Així com: 

- Llei 31/95, de 8 de Novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (BOE 10 Nov. 95). 

- Reglament dels Serveis de Prevenció. RD 39/97 de 17 de Gener (31 Gen. 97). 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut les obres de construcció. RD 1627/97, de 24 d'Octubre (BOE 

25 Oct. 97). 

- Reglament sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. RD 486/97, de 14 

d'Abril (BOE 23 Abr. 97). 

- Reglament sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació de càrregues. RD 

487/97, de 14 d'Abril (BOE 23 Abr. 97). 

- Reglament sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen 

pantalles de visualització. RD 488/97, de 14 d'Abril (BOE 23 Abr. 97). 

- Reglament de protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents 

biològics durant el treball. RD 664/97, de 12 de maig (BOE 24 Maig 97). 

- Reglament de protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents 

cancerígens durant el treball. RD 665/97, de 12 de maig (BOE 24 de Maig 97). 

- Reglament sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives la utilització pels treballadors 

d'equips de protecció individual. RD 773/97, de 22 de Maig (BOE 12 Juny 97). 

- Reglament sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels 

equips de treball. R.D. 1.215/97, de 18 de Juliol (BOE 7 Agost 97). 

 
3. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 

 
3.1. Inici de les obres 

 
Haurà d'assenyalar-se en el Llibre d'Obres Oficial, la data de començament d'obra, que quedarà 

confirmada amb les signatures del Director d'Obra, del cap del Contractista i d'un representant de la 

Propietat. 

Així mateix i abans d'iniciar les obres, se supervisaran les robes i els elements de protecció individual o 

col·lectiva per veure si el seu estat de conservació i les seves condicions d'utilització són òptimes. En cas 

contrari, es rebutjaran, adquirint el Contractista uns de nous. 

 

Tots els elements de protecció personal s'ajustaran a les Normes d'homologació del Ministeri de Treball 

(OM 17/5/74). 

 

Durant l'execució de les obres, l'àrea de treball s'haurà de mantenir lliure d'obstacle. 

Durant les excavacions, haurà de regar-se lleugerament la zona que s'està excavant per evitar la 

producció de pols. Durant els mesos de tardor i hivern, com a conseqüència de la poca il·luminació 

natural existent en horaris de tarda, s'instal·larà una il·luminació suficient (de l'ordre de 120 lux a les 

zones de treball i de 10 lux en la resta) per a la realització dels treballs. Independentment de l'anterior, 

es col·locarà una il·luminació mínima al conjunt, a fi de detectar possibles perills i per observar 

correctament tots els senyals d'avís i de protecció. 

 

En cas que sigui inevitable l'existència d'obstacles a les àrees de treball, tots aquests s'assenyalaran 

indicant clarament les seves característiques, com la tensió en una línia elèctrica, la importància del 

tràfic en una recorregut, etc. i instruint convenientment als operaris. Especialment el personal que 

manegi la maquinària d'obra ha de tenir molt advertit el perill que representen les línies elèctriques, i 

que en cap cas podrà apropar-se amb cap element de les màquines a menys de 2,0 m (si la línia és 

superior als 50.000 V, la distancia mínima serà de 4,0 m). 
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Tots els encreuaments subterranis, i molt especialment els de energia elèctrica, quedaran perfectament 

senyalitzats sense oblidar la seva cota de profunditat. 

 
3.2. Proteccions personals 

 
Totes les peces de protecció individual dels operaris o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un 

període de vida útil, rebutjant-se a la seva fi. 

 

Els elements de protecció personal s'ajustaran a les Normes Tècniques Reglamentàries MT, 

d'homologació del Ministeri de Treball (OM 17/5/74) (BOE 19/5/74). 

 

En els casos que no existeixi Norma d'Homologació oficial, seran de qualitat adequada a les prestacions 

respectives que se li demanen, pel qual se li sol·licitarà al fabricador informes dels assajos realitzats. 

 

Quan per circumstàncies del treball es produeixi una deterioració més ràpida en una determinada peça 

o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o data de lliurament. 

 

Tota peça o equip que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel qual va ser concebut, per 

exemple per un accident, serà rebutjat i recanvi al moment. 

 

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les admeses pel fabricant, 

seran reposades immediatament. 

 

Tota peça o equip de protecció individual, i tot element de protecció col·lectiu, estarà adequadament 

concebut i suficientment acabat per al seu ús i mai representarà un risc o dany en si mateix. 

 

Es considera imprescindible l'ús dels utensilis de protecció indicats tot seguit, i les seves prescripcions 

seran les següents. 

 
 
Prescripcions del casc de seguretat no metàl·lic 
 
Els cascs utilitzats pels operaris poden ser: Classe N, cascos d'ús normal, aïllats per a baixa tensió 

(1.000V), o Classe I, distingint-se E-AT aïllats per a alta tensió (25.000 V), i la classe E-B resistents a molt 

baixa temperatura (-15 º C). 

 

El casc constarà de casquet (que definirà la forma general del casc), de la part superior o copa (una part 

més alta de la copa), i de l'ala (que està al llarg del contorn de la base de la copa). La part de l'ala situada 

per sobre de la cara podrà ser més àmplia, constituint la visera. 

 

L’arnés o equip és l'element de subjecció que sostindrà el casquet sobre el cap de l'usuari. Es distingiran 

els següents elements: banda de contorn, part de l’arnés que abraça el cap i banda d'amortiment, part 

de l’arnés en contacte amb la zona cranial. 

 

Entre els accessoris es troba la cinta de subjecció ajustable, que passa per sota del mentó i es fixa en dos 

o més punts. Els accessoris mai llevaran eficàcia al casc. 

 

La llum lliure, distància entre la part interna del cim de la copa i la part superior de l'equip, sempre serà 

superior a 21 mm. L'altura de l’arnés, mesura des de la vora inferior de la banda de contorn a la zona 
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més alta del mateix, variarà de 75 mm a 87 mm, de la menor a la major talla possible. La massa del casc 

complet, determinada en condicions normals i exclosos els accessoris, no sobrepassarà en cap cas els 

450 grams. L'amplària de la banda de contorn serà com a mínim de 25 mm. 

 

Els cascos estaran fabricats amb materials incombustibles i resistents als greixos, sals I elements 

atmosfèrics. 

 

Les parts que es trobin en contacte amb el cap de l'usuari no afectaran a la pell i es confeccionaran amb 

material rígid, hidròfug i de fàcil neteja i desinfecció. 

 

El casquet tindrà superfície llisa, vores arrodonides i sense arestes i ressaltis perillosos, tant externament 

amb internament. No presentarà rugositats, esquerdes, bombolles, ni defectes que disminueixin les 

característiques resistents i protectores del mateix. Ni les zones d'unió ni l'equip en si causaran danys o 

exerciran pressions incòmodes sobre el cap de l'usuari. 

 

Entre capell i equip quedarà un espai airejat que no serà inferior a 5 mm, excepte a la zona 

d'acoblament arnés-casquet. 

 

El model tipus haurà de sotmetre's a l'assaig de xoc, mitjançant percutor d'acer, sense que cap part de 

l’arnés o capell presenti trencament. També haurà de provar-se en l'assaig de perforació, mitjançant 

punxó d'acer, sense que la penetració pugui sobrepassar els 8 mm; assaig de resistència a la flama, 

sense que flamegi més de 15 segons o degoti; assaig elèctric sotmès a uns tensió de 2 kV, 5 Hz, 3 segons, 

el corrent de fugida no podrà ser superior a 3 mA, i en l'assaig de perforació elevant la tensió a 2 kV, 15 

segons, tampoc el corrent de fugida sobrepassarà els 3 mA. 

 

En el cas del casc classe E-AT, les tensions d'assaig en l'aïllament i en la perforació seran de 25 kV i de 30 

kV respectivament. En tots dos casos el corrent de fugida no podrà ser superior a 10 mA. 

 

En el cas del casc classe E-B, sobre el model tipus es realitzaran els assajos de xoc i perforació, 

comprovant-se els resultats a temperatures de -15 º a + 2 º C. 

 

Tots els cascos que s'utilitzin pels operaris estaran homologats per les especificacions i assajos 

continguts en la Norma Tècnica Reglamentària MT-1, Resolució de la Direcció general de Treball del 

14/12/74. 

 

Prescripcions del Calçat de Seguretat 

 

El calçat de seguretat que emprin els operaris, seran botes de seguretat classe III, és a dir, proveïdes de 

capdavantera metàl·lica per a protecció dels dits dels peus contra els riscos deguts a caigudes 

d'objectes, cops i aixafaments, i de sola de seguretat per a protecció de les plantes dels peus contra 

burxades. 

 

La bota haurà de cobrir convenientment el peu i subjectar-se al mateix, permetent desenvolupar 

un moviment adequat al treball. No tindrà imperfeccions i estarà tractada per evitar la seva deterioració 

per aigua o humitat. El folro i altres parts internes no produiran efectes nocius, facilitant, en tant que 

sigui possible, la transpiració. El seu pes no passarà dels 800 grams.  

 

Portarà reforços amortidors de material elàstic. Tant la capdavantera com la sola de seguretat 

hauran de formar part integrant de la bota, sense poder-se separar si aquesta no queda destruïda. El 

material serà apropiat a les prestacions d'ús, no tindrà rebabas i arestes i estarà 
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muntat de manera que no comporti riscos ni causi danys a l'usuari. 

 

El model tipus se sotmetrà a un assaig de resistència a l'aixafament sobre la capdavantera fins als 1.500 

kp i amb una llum lliure durant la prova superior a 15 mm, no patint trencament. 

 

També s'assajaran a l'impacte, mantenint-se una llum lliure màxima i no apreciant-se trencament. 

L'assagi de perforació es farà mitjançant punxó amb força mínima de perforació de 110 kp, sobre la sola, 

sense que s'apreciï perforació. 

 

Mitjançant flexòmetre que permeti variar l'angle format per la sola i el taló, de 0º a 60º, amb freqüència 

de 300 cicles per minut i fins a 10.000 cicles, es farà l'assaig de desenvolupament. 

No s'hauran d'observar ni trencaments, ni esquerdes o alteracions.  

 

L'assaig de corrosió s'efectuarà en càmera de boira salina, mantenint-se en condicions adequades 

durant el temps de prova i sense que presenti signes de corrosió. 

 

Totes les botes de seguretat classe III que s'utilitzin pels operaris seran homologades per les 

especificacions i assajos continguts en la Norma Tècnica Reglamentària MT-5, Resolució de la Direcció 

general de Treball del 31/1/80. 

 

Prescripcions del Protector Auditiu 

 

El protector auditiu a emprar serà com a mínim classe E. 

 

Aquesta protecció personal s'aplicarà per reduir el nivell de soroll que percebi l'operari quan està situat 

en un ambient sorollós. Consta de dos casquets que s'ajusten convenientment a cada costat del cap per 

mitjà d'elements encoixinats quedant el pavelló extern de les orelles interior dels mateixos, i d'un 

sistema de subjecció per arnés. 

 

El model tipus haurà estat provat per un escolta, és a dir, una persona amb una pèrdua d'audició 

no major de 10 dB, respecte d'un audiograma normal en cadascuna de les orelles i per a les freqüències 

d'assaig. 

 

Es defineix el llindar de referència com el nivell mínim de pressió sonora capaç de produir una sensació 

auditiva en l'escolta situat en el lloc de la prova i sense protector auditiu. El llindar d'assaig serà el nivell 

mínim de pressió sonora capaç de produir sensació auditiva escolta i amb el protector auditiu tipus 

col·locat. L'atenuació serà la diferencia expressada en decibels, entre el llindar d'assaig i el de referència. 

 

Com a senyals d'assaig per realitzar la mesura d'atenuació en el llindar s'usaran tons purs de les 

freqüències que segueixen: 125, 250, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 i 8.000 Hz. 

 

Els protectors auditius de classe E compliran els següents valors: per a freqüències baixes de 250 Hz, la 

suma mínima d'atenuació serà de 10 dB. Per a freqüències mitjanes de 500 a 4000 Hz, l'atenuació 

mínima serà de 20 dB, i la suma mínima d'atenuació de 95 dB. Per a freqüències altes de 6.000 i 8.000 

Hz, la suma mínima d'atenuació serà 35 dB. 

 

Tots els protectors auditius que s'utilitzen pels operaris seran homologats pels assajos continguts en la 

Norma Tècnica Reglamentària MT-2, Resolució de la Direcció general de Treball del 28/6/75. 
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Prescripcions dels Guants de Seguretat 

 

Els guants de seguretat a emprar pels operaris seran d'ús general anti-tallant, antiburxada i anti-erosions 

pel maneig de materials, objectes i eines. 

 

Seran confeccionats amb materials naturals o sintètics, no rígids, impermeables als agents agressius d'ús 

comú i de característiques mecàniques adequades. No tindran orificis, esquerdes o qualsevol 

deformació o imperfecció que disminueixi les seves propietats. 

 

S'adaptaran a la configuració de les mans, fent confortable el seu ús. 

 

No seran en cap cas ambidestres. 

 

La talla, mesura del perímetre del contorn del guant a l'altura de la base dels dits, serà l'adequada a 

l'operari. La longitud, distància expressada en mil·límetres, des de la punta del dit mitjà o cor fins al fil 

del guant, límit de la màniga, serà en general de 320 mil·límetres o menys. És a dir, els guants en general 

seran curts, excepte en aquells casos que per treballs especials s'hagin d'utilitzar els mitjans, de 320 

mil·límetres a 430 mil·límetres, o els llargs, majors de 430 mil·límetres. 

 

Els materials que entrin en la seva composició i formació mai podran produir dermatosis. 

 

Prescripcions del Cinturó de Seguretat 

 

Els cinturons de seguretat utilitzats pels operaris seran cinturons de subjecció, classe A, tipus 2. 

 

Estaran constituïts per una faixa i un element amarri, amb dues zones de connexió. Podran ser utilitzats 

abraçant l'element amarri a una estructura. 

 

La faixa estarà confeccionada amb material flexible sense acoblaments. Els biaixos no tindran 

arestes vives que puguin causar molèsties. La intersecció d'elements metàl·lics no exercirà pressió 

directa sobre l'usuari. 

 

Tots els elements metàl·lics, sivelles, argolles en S, mosquetó, se sotmetran a un assaig a la tracció de 

700 kp i una càrrega de trencament no inferior a 1.000 Kp. Seran també resistents a la corrosió. 

 

Sobre la faixa es realitzaran assajos de tracció i de flexió, a l'escurçament i al biaix. 

 

Si l'element d'amarrament fos una corda, serà de fibra natural, artificial o mixta, de trenat i de diàmetre 

uniforme, mínim 10 mm, i sense imperfeccions. Si fos una banda no tindrà acoblaments, ni arestes vives. 

Aquest element amarri també s'assajarà a la tracció. 

 

Prescripcions de les Ulleres de Seguretat 

 

Les ulleres de seguretat que utilitzaran els operaris seran ulleres de muntura universal contra impactes, 

com a mínim classe A, sent convenients les de classe D. 

 

Les ulleres compliran els requisits que segueixen. Seran lleugeres de pes i de bon acabat, sense 

rebabas ni arestes tallants o punxants. Podran netejar-se fàcilment i toleraran desinfeccions periòdiques 

sense que disminueixin les seves prestacions. No existiran forats lliures per a l'ajust dels oculars a la 

muntura. Disposaran d'airejat suficient per evitar en tant que sigui posible el embafament dels oculars 
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en condicions normals de l'ús. 

 

Totes les peces o elements metàl·lics, en el model tipus, se sotmetran a assaig de corrosió, sense que 

s'hagi d'observar aparició de punts apreciables de corrosió. Els materials no metàl·lics que entrin en la 

seva fabricació, no podran ser inflamables en sotmetre's a un assaig de 500 º C de temperatura i, 

sotmesos a la flama, la velocitat de combustió no serà superior a 60 m / minut. Els oculars estaran 

fermament fixats en la muntura, sense que es desprenguin de la mateixa a conseqüència d'un impacte 

de bola d'acer de 44 grams de massa, des de 130 cm d'altura, repetint-se la prova tres vegades 

consecutives. 

 

Els oculars estaran construïts amb qualsevol material d'ús oftàlmic, sempre que suporti les proves 

corresponents. Tindran bon acabat i no presentaran defectes superficials o estructurals que puguin 

alterar la visió normal de l'usuari. El valor de la transmissió mitjana al visible, mesura amb 

espectrofotòmetre, serà superior a 89. 

 

Si el model supera la prova a l'impacte de bola d'acer de 44 grams indicada, serà de classe A. Si supera la 

prova d'impacte de punxó, serà de classe B. Si superés l'impacte a perdigons de plom de 4,5 mm, de 

diàmetre serà de classe C. En el cas que superi totes les proves esmentades, es classificarà com a classe 

D. 

 

Totes les ulleres de seguretat que s'emprin seran homologades per les especificacions i assajos 

continguts en la Norma Tècnica Reglamentària MT-16, Resolució de la Direcció general de Treball del 

14/6/78. 

 

Prescripcions de la Careta Anti-pols 

 

La careta anti-pols és un adaptador facial que cobreix les entrades a les vies respiratòries, sent sotmès 

l'aire de l'ambient, abans de la seva inhalació per l'usuari, a una filtració de tipus mecànic. 

 

Els materials constituents del cos de la careta podran ser metàl·lics, elastòmers o plàstics, amb les 

característiques que segueixen. No produiran dermatosis i la seva olor no serà causa de trastorns al 

treballador. Seran incombustibles o de combustió lenta. Els areosos podran ser cintes portadores, els 

materials de les cintes seran del tipus elastòmers i tindran les propietats exposades anteriorment. Les 

caretes podran ser de diverses talles, però en qualsevol cas tindran unes dimensions que cobreixin 

perfectament les entrades de les vies respiratòries. 

 

La peça de connexió, part destinada a acoblar el filtre, no presentarà fugides en el seu assemblatge. 

 

La pèrdua de la vàlvula d'inhalació no serà superior a 2.400 ml / minut a l'exhalació, ni tenir una pèrdua 

de càrrega a la inhalació superior a 25 mil·límetres de columna d'aigua (238Pa). 

 

El cos de la careta oferirà un bon ajust amb la cara de l'usuari i les seves unions amb els diferents 

elements constituents tancaran hermèticament. 

 

Totes les caretes anti-pols que s'emprin estaran homologades per les especificacions i assajos continguts 

en la Norma Tècnica Reglamentària MT-7, Resolució de la Direcció general de Treball del 28/7/75. 

 

 

 

Prescripcions de la Bota Impermeable a l’aigua i a la humitat 
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Les botes impermeables a l'aigua i a la humitat que utilitzaran els operaris, seran de classe N, 

podent-se usar també les de classe E. 

 

Hauran de cobrir convenientment el peu i, com a mínim, el terç inferior de la cama, permetent a l'usuari 

desenvolupar els moviments adequats en caminar en la major part dels treballs. 

 

La bota impermeable haurà de confeccionar-se amb cautxú natural o sintètic i altres productes 

sintètics, no rígids i sempre que no afectin a la pell del treballador. 

 

Així mateix, no tindran imperfeccions o deformacions que afectin a les seves propietats, així com 

forats, cossos estranys o altres defectes que puguin minvar la seva funcionalitat. Els materials de la sola i 

del taló hauran de tenir unes característiques adherents, que evitin el lliscament, tant en terres seques 

com en aquelles que estiguin afectades per l'aigua. 

 

El material de la bota serà d'una qualitat tal que impedeixi el pas de la humitat ambiental cap a 

l'interior. 

 

La bota impermeable es fabricarà, si pot ser, en una sola peça, si s'adopta un sistema de tancament es 

dissenyarà de manera que la bota sigui estanca. 

 

Podran confeccionar-se amb suport o no, sense folro o folrades interiorment amb una o més capes de 

teixit no absorbent, que no produeixi efectes nocius a l'usuari. 

 

La superfície de la sola i del taló, destinada a prendre contacte amb el sòl, estarà proveïda de relleus i 

esquerdes oberts per facilitar l'eliminació del material adherit. 

 

Les botes impermeables seran suficientment flexibles per no causar molèsties, i estaran 

dissenyades de manera que siguin fàcils de calçar. 

 

Quan el sistema de tancament o qualsevol altre accessori sigui metàl·lic, haurà de ser resistent a la 

corrosió. L'espessor de la canya serà el més homogeni possible, evitant-se irregularitats que puguin 

alterar la seva qualitat, funcionalitat i prestacions. 

 

El model tipus se sotmetrà a assajos d'envelliment en calent, envelliment en fred, d'humitat, 

impermeabilitat i perforació amb punxó, havent de superar-los. 

 

Totes les botes impermeables utilitzades pels operaris hauran de ser homologades d'acord amb les 

especificacions i assajos de la Norma Tècnica Reglamentària M-27, Resolució de la Direcció general de 

Treball del 3/12/81. 

 

Prescripcions de l’Equip per al Soldador 

 

L'equip de *soldador serà d'elements homologats. En cas de no existir normativa específica seran els 

adequats del mercat per a la seva funció. 

 

L'equip estarà compost per les següents unitats: pantalla de soldador, mandil de cuir, parell de 

maniguets, parell de polaines i parell de guants per soldador. 

 

La pantalla serà metàl·lica, amb l'adequada força per protegir al soldador d'espurnes, esquirles, escòries 
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i projeccions de metall fos. Estarà proveïda de filtres especials per a la intensitat de les radiacions a les 

quals ha d'enfrontar-se. Es podran posar cristalls de protecció mecànica, contra impactes, que podran 

ser cobreix-filtres o davant-cristalls. Els tapafiltres preservaran els filtres dels riscos mecànics, allargant 

així la seva vida. La missió dels davant-cristalls és la de protegir els ulls de l'usuari dels riscos derivats 

dels possibles trencaments que pugui sofrir el filtre i, en aquelles operacions laborals en les quals no és 

necessari l'ús del filtre, com en el picat de l'escòria. Els davant-cristalls estaran situats entre el filtre i els 

ulls del treballador. 

 

El mandil, maniguets, polaines i guants, estaran realitzats en cuir o material sintètic, incombustible, 

flexible i resistent als impactes de partícules metàl·liques, foses o sòlides. Seran còmodes per a l'usuari, 

no produiran dermatosis i per si mateixos mai suposaran un risc. 

 

Els elements homologats hauran de superar les especificacions i assagis de les Normes 

Tècniques Reglamentàries MT-3, i MT-19, de la Direcció general de Treball. 

 

Prescripcions dels Guants Aïllants de l’Elecricitat 

 

Els guants aïllants de l'electricitat que utilitzaran els operaris seran per a actuacions sobre instal·lacions 

de baixa tensió, fins a 1.000 V o per a maniobres d'instal·lacions d'alta tensió fins a 30.000 V. 

 

En els guants s'empraran com a matèria primera en la seva fabricació, cautxú d'alta qualitat, natural o 

sintètic, o qualsevol un altre material de similars característiques aïllants i mecàniques, 

podent portar o no un revestiment interior de fibres tèxtils naturals. En cas de guants que portin 

revestiment, est recobrirà la totalitat de la superfície interior del guant. 

 

No tindran costures, esquerdes o deformacions ni imperfeccions que disminueixin les seves propietats. 

 

Podran usar-se colorants i altres additius en el procés de fabricació, sempre que no disminueixin les 

seves característiques ni produeixin dermatosis. 

 

S'adaptaran a la configuració de les mans, fent confortable el seu ús. No seran en cap cas ambidestres. 

 

L'espessor serà variable, segons els diversos punts dels guants, però el màxim admès serà de 2,6 mm. 

 

En el model tipus, la resistència a la tracció no serà inferior a 110 kp/cm2, l'allargament al trencament 

no serà inferior a 600% i la deformació permanent no serà inferior al 18%. 

 

Seran sotmesos a prova d'envelliment, després de la qual mantindran com a mínim el 80% del valor de 

les seves característiques mecàniques i conservaran les propietats elèctriques que s'indiquen. 

 

Els guants de baixa tensió tindran un corrent de fugida de 8 mA. sotmesos a una tensió de 5.000 V i una 

tensió de perforació de 6.500 V, tot mesurat amb una font de freqüència de 50Hz. Els guants d'alta 

tensió tindran un corrent de fugida de 20 dt. a una tensió de prova de 30.000 V i una tensió de 

perforació de 35.000 V. 

 

Tots els guants aïllants d'electricitat utilitzats pels operaris estaran homologats, segons les 

especificacions i assajos de la Norma Tècnica Reglamentària MT-4, Resolució de la Direcció general de 

Treball del 28/7/75. 

 

Prescripcions de Seguretat per la Corrent Elèctrica de baixa tensió 
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Estadísticament està demostrat que el major nombre d'accidents elèctrics es produeixen pel corrent 

altern de baixa tensió. Per això, els operaris es protegiran del corrent de baixa tensió amb tots els 

mitjans que s'indiquen. 

 

No apropant-se a cap element de baixa tensió, mantenint-se a una distància de 0,5 m, si no és amb les 

proteccions adequades, ulleres de protecció, casc, guants aïllants i eines protegides per treballar amb 

baixa tensió. Si se sospités que l'element està baix alta tensió, mentre el Contractista descobreix oficial i 

exactament la tensió al fet que està sotmès, s'obligarà als operaris, amb la senyalització adequada, a 

mantenir-se a una distància no menor de 4,0 m. 

 

En el cas en què l'obra interfereixi amb una línia aèria de baixa tensió, i no es pugui retirar aquesta, es 

muntaran els corresponents pòrtics de protecció, mantenint-se la llinda del pòrtic en totes les adreces a 

una distància mínima dels conductors de 0,5 m. 

 

Les proteccions contra contactes indirectes s'aconseguiran observant adequadament les Instruccions 

Tècniques Complementàries LA MEVA, BT, 039, 031 i 044 del Reglament Electrotècnic per a Baixa 

Tensió. 

 

Es combinarà, en definitiva, la presa de terra de totes les masses possibles amb els interruptors 

diferencials, de manera que en l'ambient exterior de l'obra, possiblement humit, cap massa prengui mai 

una tensió igual o superior a 24 V. 

 

La presa de terra s'obtindrà mitjançant piques d'acer recobert de coure, de diàmetre mínim 18 mm i 

longitud mínima 2,0 m. En el cas de vàries piques, la distància entre elles será superior a una vegada i 

mitjana la seva longitud, i sempre els seus caps quedaran 50 cm per sota del sòl. Si són vàries, estaran 

unides en paral·lel. El conductor serà de coure de 35 mm2 de secció. La presa de terra així formada 

tindrà una resistència inferior als 20 ohms. Es connectarà a les preses de terres tots els quadres generals 

d'obra de baixa tensió. Totes les masses possibles hauran de quedar de la mateixa forma connectades a 

terra. 

 

Totes les sortides d'enllumenat, els quadres generals d'obra de baixa tensió, estarán dotades 

d'interruptor diferencial de 30 mA. de sensibilitat i totes les sortides de força, dels esmentats quadres, 

estaran protegides amb interruptor diferencial de 300 mA de sensibilitat. 

 

La presa de terra es mesurarà quan s'instal·li i en l'època més seca de l'any. 

 

Prescripcions de Seguretat per la Corrent Elèctrica d’alta tensió 

 

Donat la gravetat que suposa un accident amb corrent elèctric d'alta tensió, sempre que un element 

amb alta tensió intervingui, com a part de l'obra o interfereixi en ella, el Contractista queda obligat a 

assabentar-se oficial i exactament de la tensió. Es dirigirà a la Companyia distribuïdora d'electricitat o a 

l'entitat propietària de l'element amb tensió. 

 

En funció de la tensió esbrinada, es consideraran les següents distàncies mínimes de seguretat per als 

treballs en la proximitat d'instal·lacions, mesures entre el punt més proper amb tensió i qualsevol part 

externa del cos de l'operari o de les eines utilitzades: 

 Tensions des d'1 a 18 kV 0,5 m  

 Tensions majors de 18 kV fins a 35 kV 0,7 m  
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 Tensions majors de 35 kV fins a 80 kV 1,3 m 

 Tensions majors de 80 kV fins a 140 kV 2,0 m 

 Tensions majors de 140 kV fins a 250 kV 3,0 m 

 Tensions majors de 250 kV 4,0 m 

 

En el cas que l'obra interfereixi amb una línia aèria d'alta tensió, es muntaran els pòrtics de protecció, 

mantenint-se la llinda del pòrtic en totes les adreces a una distància mínima dels conductors de 4,0 m. 

 

Si aquesta distància de 4,0 m no permet establir per sota de la llinda el pas de vehicles i operaris, 

s'utilitzarà la taula donada anteriorment. 

 

Els treballs en instal·lacions d'alta tensió es realitzaran sempre per personal especialitzat i, com a mínim, 

per a dues persones per poder auxiliar-se. S'adoptaran les precaucions que segueixen: 

 

a) Obrir amb cort visible totes les fonts de tensió, mitjançant interruptors i seccionadores que assegurin 

la impossibilitat del seu tancament sobtat. 

b) Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall. 

c) Reconeixement de l'absència de tensió. 

d) Posar en el sòl i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensió. 

e) Col·locar els senyals de seguretat adequades delimitant la zona de treball. 

 

Per a la reposició de fusibles d'alta tensió es compliran, almenys, els apartats a), c) i e). 

En treballs i maniobres en seccionadores i interruptors, se seguiran les següents normes: 

 

a) Per a l'aïllament del personal s'utilitzaran els elements adequats. 

b) Si els aparells de cort s'accionen mecànicament, s'adoptaran precaucions per evitar el seu 

funcionament sobtat. 

c) Als comandaments dels aparells de cort es col·locaran cartells que indiquin, quan sigui necessari, que 

no poden manipular-se. 

 

En treballs i maniobres amb transformadors, s'actuarà com segueix: 

 

a) El secundari del transformador haurà d'estar sempre tancat o en curtcircuit, vigilant que mai quedi 

obert. 

b) Si es manipulen olis, es tindran a prop els elements d'extinció. Si el treball és en cel·la, amb instal·lació 

fixa contra incendis, estarà disposada per al seu accionament manual. Quan el treball s'efectuï en el 

propi transformador, estarà bloquejat per evitar que el seu funcionament sobtat pugui ocasionar perill 

als treballadors situats en la seva vora. 

 

Una vegada separat el condensador a una bateria de condensadors estàtics de la seva font d'alimentació 

mitjançant un tall visible, abans de treballar en ells, hauran de posar-se en curtcircuit i en el sòl, 

esperant el temps necessari per a la seva descàrrega. 

 

En els alternadors, motors asíncrons, dinamos i motors elèctrics, abans de manipular en el seu interior 

es comprovarà el següent: 

 

a) Que la màquina està parada. 

b) Que els borns de sortida estan en curtcircuit i en el sòl. 

c) Que la protecció contra incendis està bloquejada. 
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d) Que estan retirats els fusibles de l'alimentació del motor, quan aquest mantingui tensió permanent. 

e) Que l'atmosfera no és inflamable o explosiva. 

 

Estarà prohibit obrir o retirar els resguards de protecció de les cel·les d'una instal·lació d'alta tensió, 

abans de deixar sense tensió als conductors i aparells continguts en elles. De la mateixa forma, es 

prohibeix donar tensió sense tancar-la prèviament amb el resguard de protecció. 

 

Només s'establirà el servei d'una instal·lació elèctrica d'alta tensió, quan es tingui la completa seguretat 

que no queda cap treballant en ella. 

 

Les operacions que condueixen a l'entrada en servei es faran en l'ordre que segueix: 

 

a) En el lloc de treball es retiraran les posades a terra i el material de protecció complementari, i el cap 

de treball, després de l'últim reconeixement, donarà avís que aquest ha acabat. 

b) En l'origen de l'alimentació, rebuda la comunicació que s'ha acabat el treball, es retirarà el material 

de senyalització i es desbloquejaran els aparells de tall i maniobra. 

 

Quan per necessitats d'obra calgui muntar equips d'alta tensió, com a línies d'alta tensió i 

transformadors de potència, necessitant donar-los tensió, s'haurà de complir el Reglament sobre 

Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de 

Transformació i especialment les seves Instruccions Tècniques Complementàries MIE-RAT 09 i 13. 

 

 

Prescripcions dels Extintors 

 

Els extintors d'incendi, distribuïts en obra, estaran fabricats amb acer d'alta durabilitat i alta soldabilitat. 

Es trobaran ben acabats, sense rebabas, de manera que la seva manipulació mai suposi un risc per a si 

mateixa. 

 

Els extintors estaran esmaltats en color vermell, portaran suport per al seu ancoratge, i disposaran de 

manòmetre. L'observació de la pressió del manòmetre permetrà comprovar l'estat 

de la seva càrrega. Es revisaran periòdicament i com a màxim cada sis mesos. 

 

El recipient de l'extintor complirà el Reglament d'Aparells a Pressió, Reial decret 1244/79 de 4 d'Abril de 

1979 (BOE 29/5/79). 

 

Els extintors estaran visiblement localitzats en llocs on tinguin fàcil accés i siguin d'ús immediat en cas 

d'incendi. S'instal·laran en zones de pas normal de persones, mantenint un àrea lliure d'obstacles al 

voltant de l'aparell. 

 

Els extintors portàtils estaran a la vista. En els punts on la visibilitat quedi obstaculitzada es col·locarà un 

senyal que indiqui la seva localització. 

 

Els extintors compliran sempre la Instrucció Tècnica MIE-EP (CM 31/5/82). 

 

Per a la seva millor versatilitat i per evitar dilacions per titubejos, tots els extintors seran portàtils, de 

pols polivalent i de 10 kg de capacitat de càrrega. Un d'ells s'instal·larà prop de la porta principal 

d'entrada i sortida. 

 

Si existeix instal·lació d'alta tensió es posarà, prop de la mateixa, un extintor. Aquest serà de diòxid de 
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carboni C02, de 10 kg de capacitat de càrrega. 

 

Mitjans auxiliars de topografia 

 

Aquests mitjans, com a cintes, jalons, mires, etc., seran dielèctrics, donat el risc d'electrocució per 

esteses elèctriques. 

 
3.3. Proteccions col·lectives 

 
L'àrea de treball ha de mantenir-se lliure d'obstacles i el moviment del personal en l'obra ha de quedar 

definit, establint-se itineraris obligatoris. 

 

S'assenyalaran les línies enterrades de comunicacions, telefòniques, de transport d'energia, etc., així 

com les conduccions de gas, aigua, etc., que puguin ser afectades durant els treballs de moviment de 

terres disposant les proteccions necessàries per respectar -les. 

 

S'indicaran i protegiran les línies aèries que interfereixin els moviments de les màquines o dels vehicles. 

S'hauran d'abalisar els accessos i recorreguts de vehicles, així com les vores de les excavacions. 

 

Si l'extracció dels productes d'excavació es fa amb grues, aquestes portaran elements de seguretat 

contra la caiguda dels mateixos. 

 

Durant els mesos de tardor i hivern, com a conseqüència de la poca il·luminació natural existent en 

horaris de tarda, s'instal·larà una il·luminació suficient (de l'ordre de 120 lux en zones de treball i de 10 

lux en la resta) per a la realització dels treballs. En les activitats de major definició utilitzaran llums 

portàtils. En cas si es fes els treballs sense de la circulació viària, s'anirà amb compte d'utilitzar llums que 

no afectin als senyals de tràfic ni a les pròpies de l'obra. 

 

Les mesures de protecció de zones o punts perillosos seran, entre unes altres, les següents: 

 

• Baranes i tanques per a la protecció i limitació de zones perilloses. Tindran una altura com a mínim de 

90 cm i estaran construïdes de tubs o rodons metàl·lics de rigidesa suficient. 

• Senyals. Tots els senyals hauran de tenir les dimensions i colors reglamentats per la Unitat de 

Transport i Circulació de l'Ajuntament de Barcelona. 

• Bandes de separació als carrers de gran tràfic. Es col·locaran amb peus drets metàl·lics, ben assentats 

en terrenys. La banda serà de plàstic de colors groc i negre, en trossos d'uns 10 cm de longitud. Podrà 

ser substituïda per cordes o varetes amb penjants de colors vius cada 10 cm. En tots dos casos, la 

resistència mínima a tracció serà de 50 kp. 

• Cons de separació en carreteres. Es col·locaran prou propers per delimitar la zona de treball o de 

perill. 

• Els cables de subjecció del cinturó de seguretat i els seus ancoratges tindran suficient resistència per 

suportar els esforços al fet que puguin ser sotmesos d'acord amb la seva funció protectora. 

• Les plataformes de treball tindran com a mínim 60 cm d'ample i les situades a més de 2,0 m del sòl 

estaran dotades de baranes de 90 cm d'altura, llistó intermedi i rodapeu. 

• Les escales de mà hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscaments. 

• Les plataformes volades tindran suficient resistència per a la càrrega que han de suportar, i estaran 

convenientment ancorades i dotades amb barana. 

• Totes les transmissions mecàniques hauran de quedar senyalitzades en forma eficient per evitar 

possibles accidents. 

• Totes les eines han d'estar en bon estat d'ús, ajustant-se a la seva destinació. 
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• Es prohibeix substituir els mànecs de qualsevol eina per produir un parell de força major i, en aquest 

mateix sentit, també es prohibeix que els maniguets siguin accionats per dos treballadors, excepte les 

per estrènyer tira-fons. 

 

Per evitar el perill de bolcada, cap vehicle anirà sobrecarregat, especialment els dedicats al moviment de 

terres i tots els que han de circular per camins sinuosos. 

 

Tota la maquinària d'obra, vehicles de transport i maquinària pesada, estarà pintada en colors vius i 

tindrà els equips de seguretat reglamentàries en bones condicions de funcionament. 

 

Per al seu millor control, la maquinària que es mou sobre cadenes ha de portar ben visibles les plaques 

on especifiquin la tara i càrrega màximes, el pes màxim per eix i la pressió sobre el terreny. 

 

També s'evitarà l'excés de volum en la càrrega dels vehicles i la seva mala repartició. 

 

Tots els vehicles de motor portaran correctament els dispositius de frenat, pel qual es faran revisions 

molt freqüents. També han de portar frens servits els vehicles remolcats. 

 

S'establiran reduccions de velocitat per a tot tipus de vehicles, segons les característiques del treball. A 

les zones de molta circulació, es col·locaran bandes d'abalisament en tota la longitud del tall. 

 

La maquinària elèctrica que hagi d'utilitzar-se en forma fixa, o semi-fixa, tindrà els seus quadres 

d'escomesa a la xarxa prevists de protecció contra sobrecàrrega, curt-circuit i presa de terra. 

 

Prop de les línies elèctriques no es treballarà amb maquinària de la qual la seva part més sortint 

pugui quedar a menys de 2,0 m de la mateixa, excepte si s'ha tallat el corrent elèctric, en aquest cas serà 

necessari posar una presa de terra de coure de 25 mm2 de secció mínima connectada amb una pila 

humida. Si la línia té més de 50 kV l'aproximació serà de 4,0 m. 

 

Han d'inspeccionar-se totes les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions, 

embassaments, etc., per si fos necessari prendre mesures de precaució, independentment de la seva 

correcció. 

 

El Contractista haurà de disposar de suficient quantitat de tots els utensilis i peces de seguretat i dels 

recanvis necessaris. Per ser l'adjudicatari de l'obra ha de responsabilitzar-se que els subcontractistes 

disposin també d'aquests elements i si escau, suplir les deficiències que puguin produir-se. 

 

4. SERVEI MÈDIC: RECONEIXEMENT I BOTIQUÍ 
 

El Contractista haurà de disposar d'un Servei Mèdic d'empresa propi o mancomunat, segons el 

Reglament dels Serveis Mèdics d'empresa, Ordre Ministerial del 21 de Novembre de 1959. 

 

Tots els operaris que treballin en l'obra objecto d'aquest Contracte hauran de passar un reconeixement 

mèdic previ a la seva admissió, que serà repetit en el període d'un any. 

 

Si no pogués captar-se aigua potable de la xarxa de proveïment de la població, es facilitaria a aquests 

aigua potable en atuells tancats i amb les adequades garanties. 

 

La farmaciola es trobarà en un local net i adequat i estarà senyalitzat convenientment. 

La farmaciola estarà tancada, però no sota clau o cadenat per no dificultar l'accés al material d'urgència. 
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La persona que ho atengui habitualment, a més dels coneixements mínims necessaris i la seva pràctica, 

estarà preparada, en cas d'accident, per redactar un comunicat de farmaciola que, posteriorment, amb 

més dades, servirà per realitzar el comunicat intern de l'Empresa i, ulteriorment, si calgués, com a base 

per a la redacció del comunicat Oficial d'Accident. 

 

En qualsevol cas, el contingut mínim i mitjans amb que ha d'explicar la farmaciola serà el previst en la 

Circular núm. 27 de Novembre de 1974, sobre farmacioles d'empreses. 

 

La persona habitualment encarregada del seu ús reposarà, immediatament, el material utilitzat. 

Independentment d'això, es revisarà mensualment la farmaciola reposant o substituint tot el que anés 

menester. 

 

Es complirà l'articulat 43 de l'Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball, Ordre Ministerial de 

9 de Març de 1971. 

 

 

5. SERVEIS TÈCNICS DE PREVENCIÓ I SALUT, FORMACIÓ DEL PERSONAL EN SEGURETAT I PRIMERS 
AUXILIS 

 
El Contractista disposarà pels seus propis mitjans o per mitjans externs, d'assessorament en Seguretat i 

Salut per al compliment dels apartats A i B de l'Article 11 de l'Ordenança General de Seguretat i Salut en 

el Treball. 

 

Tots els operaris han de rebre, en ingressar en l'obra, una exposició detallada dels mitjans de treball i els 

riscos que poguessin comportar, juntament amb les mesures de previsió, prevenció i protecció que 

haguessin d'utilitzar. 

 

Impartiran a tots els treballadors un total de 5 (cinc) hores lectives de Seguretat i Salut en el Treball. En 

aquestes hores, a més de les Normes i Senyals de Seguretat i de les mesures d'Higiene, se'ls ensenyarà 

la utilització de les proteccions col·lectives i individuals. 

 

Els operaris seran àmpliament informats de les mesures de seguretat, personals i col·lectives, que han 

d'establir-se en el tall en què estiguin adscrits, així com en els confrontants. 

 

Cada vegada que un operari canviï de tall o activitat es reiterarà l'operació anterior. 

 

El Contractista garantirà, i conseqüentment serà responsable de la seva omissió, que tots els 

treballadors i personal que es trobin en obra coneixen degudament totes les Normes de seguretat que 

siguin aplicable. 

 

El Contractista escollirà els operaris més idonis als quals impartiran cursets especials de socorrisme i 

primers auxilis, formant monitors de seguretat o socorristes. 

 

Les missions específiques del monitor de seguretat seran les que segueixen: intervenir amb rapidesa i 

eficàcia en totes aquelles ocasions en què es produeixi un accident, allunyant, en primer lloc, al 

company ferit del perill i, després, donant-li l'atenció necessària , realitzant la cura d'urgència i 

transportant-ho en les millors condicions al Centre Mèdic o vehicle per poder arribar a ell. 

 

Els talls de treball es distribuiran de tal manera que tots disposin d'un monitor de seguretat o socorrista. 
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Amb cartells degudament senyalitzats i, si fos possible, mitjançant cartrons individuals repartits a cada 

operari, es recordaran indicant les instruccions a seguir en cas d'accident. 

 

Per compliment d'aquesta funció, en els cartells o en els cartrons individuals repartits es trobaran les 

dades que segueixen. Al costat del seu telèfon, adreça del Centre Mèdic més proper, Servei Propi, 

Mútua Patronal, Hospital o Ambulatori. També amb el telèfon o telèfons, els serveis més propers 

d'ambulàncies i taxis. Indicarà també que, quan es decideixi l'evacuació o trasllat a un Centre 

Hospitalari, haurà d'advertir-se telefònicament al Centre de la imminent arribada de l'accidentat. 

 

6. VIGILANT I COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT A LA FEINA 

 

El Contractista nomenarà un Vigilant de Seguretat que serà, o un tècnic del Servei Tècnic de Seguretat o 

socorristes els que s'han esmentat en parlar de la Formació del Personal. 

 

En tot cas serà una persona degudament preparada en aquestes matèries. El Vigilant de Seguretat tindrà 

al seu càrrec les següents comeses: 

• Promoure l'interès i cooperació dels operaris amb vista a la Seguretat i Salut en el Treball. 

• Comunicar per ordre jeràrquic, o si escau, directament a l'empresari, les situacions de perill que 

puguin produir-se en qualsevol lloc de treball, i proposar les mesures que, al seu judici, hagin d'adoptar-

se. 

• Examinar les condicions relatives a l'ordre, neteja, ambient, instal·lacions, màquines, eines i processos 

laborals de l'empresa, i comunicar a l'empresari l'existència de riscos que puguin afectar a la vida i salut 

dels treballadors, amb l'objectiu que siguin posades en pràctica les oportunes mesures de prevenció. 

• Donar, com qualsevol monitor de seguretat o socorrista, els primers auxilis als accidentats i proveir el 

que fos necessari perquè rebin la immediata assistència sanitària que l'estat o situació dels mateixos 

pugui requerir. 

 

El Contractista complirà les condicions imposades en el Decret 432/11 de Març de 1971, que regula la 

constitució, composició i funcions dels Comitès de Seguretat i Salut en el Treball, o ben marcat en el 

Conveni Col·lectiu Provincial, constituint en cas necessari el corresponent Comitè de Seguretat i Salut en 

el Treball, amb les seves atribucions específiques. 

 

7. LOCALS D’HIGIENE I BENESTAR 

 

7.1. Vestuaris 

 

Atès que els operaris han d'utilitzar roba especial de treball es disposarà un mòdul prefabricat de 

vestuaris de 8,2 m x 2,5 m i l'altura mínima serà de 2,3 m. El vestuari estarà proveït de bancs, seients i 

taquilles individuals, amb clau, per guardar la roba i el calçat. 

 

Els sòls, parets i sostres dels vestuaris seran continus, llisos i impermeables, realitzats amb materials 

sintètics preferiblement, en tons clars, i aquests materials permetran el rentat amb líquids desinfectants 

o antisèptics amb la freqüència necessària. Els vestuaris tindran calefacció. 

 

7.2. Banys 

 
Es disposarà d'un mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7m x 2,3m i 2,3 m d'altura mínima que contindrà 

un mínim d'1 condícia per cada 10 persones, 1 WC per cada 25 persones i una dutxa per cada 10 

persones , i per tant contindrà: 
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- Lavabo, 6 

- WC, 3 

- 6 Dutxes 

 

Els banys disposaran d'un lavabo amb aigua corrent, proveït amb sabó, i per cada deu empleats o fracció 

d'aquesta xifra un mirall de dimensions adequades. 

 

Es dotaran els banys d'assecadors d'aire calent o tovalloles de paper, existint, en aquest últim cas, 

recipients adequats per dipositar les utilitzades. 

En realitzar treballs marcadament bruts, es facilitaran els mitjans especials de neteja. 

Hi haurà excusats amb descàrrega automàtica d'aigua corrent i paper higiènic. Havent-hi, almenys, un 

vàter per cada vint i cinc homes o fracció d'aquesta xifra. Els excusats no tindran comunicació directa a 

un menjador o vestuari. 

 

Les dimensions mínimes de les cabines seran 1,0 m x 1,5 m de superfície i 2,3 m d'altura. 

 

Les portes impediran totalment la visibilitat des de l'exterior i estaran proveïdes de tancament interior i 

un penja-robes. 

Els vàters i urinaris s'instal·laran i conservaran en les degudes condicions de desinfecció, desodorizació i 

supressió d'emanacions. 

 

Les dutxes estaran aïllades, en compartiments individuals, amb portes dotades de tancament interior i 

penjadors per a roba. 

S'instal·larà una dutxa d'aigua freda i calenta per cada deu treballadors o fracció d'aquesta xifra. 

 

Els sòls, parets i sostres dels excusats, dutxes, i sala de bany seran continus, llisos i impermeables, 

realitzats amb materials sintètics preferiblement, en tons clars, i aquests materials permetran el rentat 

amb líquids desinfectants o antisèptics amb la freqüència necessària. 

 

Tots els elements, així com aixetes, desguassos, morrions de dutxes, etc., estaran sempre en perfecte 

estat de funcionament. 

Les dutxes tindran calefacció. 

 

7.3. Menjadors 
 

Els pisos, parets i sostres del menjador, seran llisos i susceptibles de fàcil neteja, tindran il·luminació, 

ventilació i temperatura adequades, i l'altura mínima del sostre serà de 2,3 m. 

El menjador tindrà calefacció.  

Es disposarà d'una aigüera amb aigua potable per a la neteja d'utensilis. 

En el menjador haurà d'haver-hi taules i seients amb respatller, microones o elements per escalfar 

menjars i un recipient de tancament hermètic per a desaprofitaments. 

Per a la neteja i conservació d'aquests locals en les condicions sol·licitades, existirà un treballador amb la 

dedicació necessària. 

 

8. PLA DE SEGURETAT I SALUT 

 
D'acord amb aquest Estudi el Contractista redactarà, abans del començament de les obres, un  Pla de 

Seguretat i Salut en el Treball en el qual s'analitzin, estudiïn, i desenvolupin, en funció del seu propi 

sistema d'execució, les previsions contingudes en el mateix. 
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Aquest Pla serà revisat i aprovat, si escau, per la Direcció d'Obra. 

 

A l'oficina principal del Contractista, o en el punt que determini la Direcció d'Obra, hi haurà un Llibre 

d'Incidències habilitat a aquest efecte, facilitat per l'Organisme competent. Aquest Llibre constarà de 

fulles quadruplicades que es destinaran a: 

 

• Inspecció de Treball i Seguretat Social de la Província on es realitza l'obra. 

• Adreça d'Obra. 

• Vigilant de Seguretat. 

 

D'acord al Reial decret 555/1986, podran fer anotacions en aquest Llibre: 

 

• La Direcció d'Obra. 

• Els representants del Contractista. 

• Els Tècnics dels Gabinets Provincials de Seguretat i Salut. 

• Els membres del Comitè de Seguretat. En defecte d'això, els Vigilants de Seguretat i els representants 

dels treballadors. 

 

Únicament es podran fer esmenes relacionades amb l'incompliment de les instruccions i recomanacions 

preventives recollides en el Pla de Seguretat i Salut. 

 

El Contractista enviarà en un termini de 24 hores cadascuna de les còpies als destinataris previstos 

anteriorment. 

En cap cas, el Programa de Seguretat i Salut podrà reduir el cost destinat al mateix, podent, no obstant 

això, existir modificacions respecte al present Pla de Seguretat i Salut, per la qual cosa en els Plànols 

adjunts s'indiquen diferents models d'alguns dels elements, que es consideren preferencials, de manera 

que no tots ells es reflecteixen el pressupost del present Estudi. 

 

 

 

 

Barcelona, Octubre 2013 

L’autor del projecte, 

 

 

 
 

 

Ferran Garcia Hernandez 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 
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Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Pàg.:16/10/13 1Data:

PRESSUPOST  02OBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 14
PROTECCIONS INDIVIDUALSSUBCAPÍTOL 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

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Operaris 4,000 50,000 200,000

C#*D#*E#*F#2 Visites 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 220,000

u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat
segons UNE-EN 812

2 H141211D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica,
acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

3 H1414119

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 503654 H141511E

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

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

5 H1421110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

6 H1423230

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 4587 H1431101

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 4058 H1441201

AMIDAMENT DIRECTE 517,000

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.:16/10/13 2Data:

u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de
cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

9 H1451110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 operaris 4,000 50,000 200,000

TOTAL AMIDAMENT 200,000

u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

10 H1455710

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes,
homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

11 H145F004

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats
segons UNE-EN 420

12 H145K153

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

13 H1462241

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Operaris 4,000 50,000 200,000

C#*D#*E#*F#2 Visites 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 220,000

u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347

14 H1461164

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Operaris 4,000 50,000 200,000

C#*D#*E#*F#2 Visites 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 220,000

u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

15 H1464420

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Operaris 2,000 50,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat
dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

16 H1471101

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.:16/10/13 3Data:

u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable17 H1474600

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

18 H147D304

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella,
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat
segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364

19 H147K602

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

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

20 H1489790

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Operaris 2,000 50,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb
fixació amb tac mecànic

21 H147L015

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

22 H1481343

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Operaris 1,000 50,000 50,000

C#*D#*E#*F#2 Visites 1,000 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 65,000

u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors23 H1482111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Operaris 2,000 50,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

24 H1483344

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Operaris 2,000 50,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.:16/10/13 4Data:

u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 34825 H1489580

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Samarreta de treball, de cotó26 H1484110

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

27 H148D900

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Parell de maniguets, per a senyalista, elaborat amb tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 i UNE-EN 47128 H148A700

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants, homologades segons UNE-EN 340 i UNE-EN 47129 H148E700

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 i UNE-EN 47130 H148F700

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons
UNE-EN 340

31 H1487350

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Operaris 2,000 50,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 34832 H1488580

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Vestit ignífug33 H148H200

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

PRESSUPOST  02OBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 14
PROTECCIONS COL·LECTIVESSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic
amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

1 H1521431

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Seguretat escala

C#*D#*E#*F#2 2,000 20,000 40,000

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 40,000

m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de
fàbrica i amb el desmuntatge inclòs

2 H152M671

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

m Protecció col·lectiva vertical entre sostres amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, cordes de subjecció de 12 mm de diàmetre, fixades als sostres superior
i inferior cada 0,5 m amb ganxos embeguts en el formigó i amb el desmuntatge inclòs

3 H1513151

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Ascensor abertura 3,000 6,000 6,000 108,000

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 110,000

m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta, fixada amb suports a puntals metàl·lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs

4 H1523221

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta 0 40,000 40,000

C#*D#*E#*F#2 Planta -1 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 90,000

m2 Protecció contra caigudes en forats horitzontals en el terreny per a pilons i/o murs pantalla, posició horitzontal, i amb el
desmuntatge inclòs

5 H1512021

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 150,000 150,000

TOTAL AMIDAMENT 150,000

PRESSUPOST  02OBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 14
EQUIPAMENTSUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 HQU1521A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 28,000 84,000

TOTAL AMIDAMENT 84,000

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.:16/10/13 6Data:

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

2 HQU1A20A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 28,000 84,000

TOTAL AMIDAMENT 84,000

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

3 HQU1H23A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 28,000 84,000

TOTAL AMIDAMENT 84,000

u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs4 HQU22301

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 65,000 65,000

TOTAL AMIDAMENT 65,000

u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs5 HQU25201

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs6 HQU2AF02

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs7 HQU2D102

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs8 HQU2GF01

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta9 HQU21301

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs10 HQU2E001

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs11 HQU2P001

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Euro
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u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el desmuntatge inclòs12 HQU2QJ02

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball13 HQUA1100

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

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

14 HQUA3100

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm15 HQUACCJ0

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Reconeixement mèdic16 HQUAM000

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

u Curset de primers auxilis i socorrisme17 HQUAP000

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

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

18 HM31161J

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

PRESSUPOST  02OBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 14
SENYALITZACIÓ PROVISIONALSUBCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 HBBA1511

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

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

2 HBBAF004

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

3 HBBAA005

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 30,000

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 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

4 HBBAC005

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària5 HBC12100

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs6 HBC19081

AMIDAMENT DIRECTE 800,000

PRESSUPOST  02OBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 14
FORMACIÓ PERSONAL OBRASUBCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones1 H16F1003

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra2 H16F1004

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

PRESSUPOST  02OBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 14
EQUIPAMENT AUXILIAR PER A PROTECCIONS COL·LECTIVESSUBCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions1 H15Z1001

AMIDAMENT DIRECTE 700,000

h Senyaler2 H15Z2011

AMIDAMENT DIRECTE 130,000

Euro
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 16/10/13

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€5,97uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

P- 1

(CINC EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

€21,77uH141211D Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812

P- 2

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

€26,71uH1414119 Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

P- 3

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

€14,38uH141511E Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 50365P- 4
(CATORZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

€5,99uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 5

(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

€5,07uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

P- 6

(CINC EUROS AMB SET CENTIMS)

€0,23uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 7
(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

€0,71uH1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405P- 8
(ZERO EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

€1,40uH1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de
la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

P- 9

(UN EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

€2,39uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

P- 10

(DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

€6,68uH145F004 Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues
amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

P- 11

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

€21,20uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

P- 12

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT CENTIMS)

€16,04uH1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 13

(SETZE EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

€20,60uH1462241 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb puntera metàl·lica

P- 14

(VINT EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

€6,34uH1464420 Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 15

(SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

€48,59uH1471101 Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb
corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada,
homologat segons CE

P- 16

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
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€14,05uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 17
(CATORZE EUROS AMB CINC CENTIMS)

€197,84uH147D304 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

P- 18

(CENT NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

€31,42uH147K602 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda
de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament
del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE
EN 364

P- 19

(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

€22,87uH147L015 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

P- 20

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

€64,37uH1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

P- 21

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

€8,58uH1482111 Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriorsP- 22
(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

€12,75uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

P- 23

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

€2,23uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 24
(DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

€4,43uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340

P- 25

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

€15,02uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

P- 26

(QUINZE EUROS AMB DOS CENTIMS)

€46,29uH1489580 Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

P- 27

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

€15,30uH1489790 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- 28

(QUINZE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

€23,09uH148A700 Parell de maniguets, per a senyalista, elaborat amb tires reflectants, homologats segons UNE-EN
340 i UNE-EN 471

P- 29

(VINT-I-TRES EUROS AMB NOU CENTIMS)

€21,74uH148D900 Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

P- 30

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

€31,36uH148E700 Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants, homologades segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

P- 31

(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

€22,94uH148F700 Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

P- 32

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
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€86,50uH148H200 Vestit ignífugP- 33
(VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

€15,25m2H1512021 Protecció contra caigudes en forats horitzontals en el terreny per a pilons i/o murs pantalla, posició
horitzontal, i amb el desmuntatge inclòs

P- 34

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

€5,33mH1513151 Protecció col·lectiva vertical entre sostres amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, cordes de
subjecció de 12 mm de diàmetre, fixades als sostres superior i inferior cada 0,5 m amb ganxos
embeguts en el formigó i amb el desmuntatge inclòs

P- 35

(CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

€6,72mH1521431 Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb
suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

P- 36

(SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

€9,03mH1523221 Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de
tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports a puntals metàl·lic telescòpics i
amb el desmuntatge inclòs

P- 37

(NOU EUROS AMB TRES CENTIMS)

€7,89mH152M671 Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols
d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs

P- 38

(SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

€44,08hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 39
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CENTIMS)

€20,07hH15Z2011 SenyalerP- 40
(VINT EUROS AMB SET CENTIMS)

€144,05uH16F1003 Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 41
(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CENTIMS)

€20,07hH16F1004 Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 42
(VINT EUROS AMB SET CENTIMS)

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

P- 43

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

€35,24uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 44

(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

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

P- 45

(VINT-I-VUIT EUROS AMB ONZE CENTIMS)

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

P- 46

(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

€6,04uHBC12100 Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçàriaP- 47
(SIS EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

€1,54mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 48
(UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
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€44,24uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

P- 49

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

€125,90mesHQU1521A Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

P- 50

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

€101,19mesHQU1A20A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 51

(CENT UN EUROS AMB DINOU CENTIMS)

€110,39mesHQU1H23A Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 52

(CENT DEU EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

€49,25uHQU21301 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fustaP- 53
(QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

€58,50uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 54

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

€14,99uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 55
(CATORZE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

€112,53uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 56
(CENT DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

€55,46uHQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 57
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

€91,81uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 58
(NORANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

€54,95uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 59

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

€1,96uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 60
(UN EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

€187,45uHQU2QJ02 Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 61
(CENT VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

€116,95uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

P- 62

(CENT SETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

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

P- 63

(SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

€20,98uHQUACCJ0 Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmP- 64
(VINT EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

€35,55uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 65
(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
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€204,00uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 66
(DOS-CENTS QUATRE EUROS)
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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  €5,97

B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

€5,97000

Altres conceptes 0,00 €

uH141211D Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g,
de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812

P- 2  €21,77

B141211D Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g,
de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812

€21,77000

Altres conceptes 0,00 €

uH1414119 Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla
facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible,
homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

P- 3  €26,71

B1414119 Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla
facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible,
homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

€26,71000

Altres conceptes 0,00 €

uH141511E Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons
UNE-EN 50365

P- 4  €14,38

B141511E Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió de polietilè, homologat segons
UNE-EN 50365

€14,38000

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- 5  €5,99

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

€5,99000

Altres conceptes 0,00 €

uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

P- 6  €5,07

B1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

€5,07000

Altres conceptes 0,00 €

uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

P- 7  €0,23

B1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

€0,23000

Altres conceptes 0,00 €

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

P- 8  €0,71

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

€0,71000

Altres conceptes 0,00 €

uH1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i
polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció
elàstica al canell

P- 9  €1,40

B1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i
polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció
elàstica al canell

€1,40000

Altres conceptes 0,00 €



Seguretat i Salut

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2Data: 16/10/13

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 10  €2,39

B1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

€2,39000

Altres conceptes 0,00 €

uH145F004 Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons
UNE-EN 471 i UNE-EN 420

P- 11  €6,68

B145F004 Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons
UNE-EN 471 i UNE-EN 420

€6,68000

Altres conceptes 0,00 €

uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip
color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

P- 12  €21,20

B145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip
color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

€21,20000

Altres conceptes 0,00 €

uH1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 13  €16,04

B1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

€16,04000

Altres conceptes 0,00 €

uH1462241 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

P- 14  €20,60

B1462241 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

€20,60000

Altres conceptes 0,00 €

uH1464420 Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 15  €6,34

B1464420 Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

€6,34000

Altres conceptes 0,00 €

uH1471101 Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i
ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps
metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

P- 16  €48,59

B1471101 Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i
ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps
metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

€48,59000

Altres conceptes 0,00 €

uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 17  €14,05

B1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable €14,05000
Altres conceptes 0,00 €
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uH147D304 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

P- 18  €197,84

B147D304 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

€197,84000

Altres conceptes 0,00 €

uH147K602 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri,
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE
EN 364

P- 19  €31,42

B147K602 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri,
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE
EN 364

€31,42000

Altres conceptes 0,00 €

uH147L015 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

P- 20  €22,87

B147L005 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795

€19,60000

B1Z09F90 Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i
salut

€0,89000

Altres conceptes 2,38 €

uH1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340

P- 21  €64,37

B1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340

€64,37000

Altres conceptes 0,00 €

uH1482111 Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriorsP- 22  €8,58

B1482111 Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors €8,58000
Altres conceptes 0,00 €

uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE-EN 340

P- 23  €12,75

B1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE-EN 340

€12,75000

Altres conceptes 0,00 €

uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 24  €2,23

B1484110 Samarreta de treball, de cotó €2,23000
Altres conceptes 0,00 €

uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

P- 25  €4,43

B1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

€4,43000
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Altres conceptes 0,00 €

uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 26  €15,02

B1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

€15,02000

Altres conceptes 0,00 €

uH1489580 Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 27  €46,29

B1489580 Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

€46,29000

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- 28  €15,30

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

€15,30000

Altres conceptes 0,00 €

uH148A700 Parell de maniguets, per a senyalista, elaborat amb tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

P- 29  €23,09

B148A700 Parell de maniguets per a senyalista elaborat amb tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

€23,09000

Altres conceptes 0,00 €

uH148D900 Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i
als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

P- 30  €21,74

B148D900 Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i
als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

€21,74000

Altres conceptes 0,00 €

uH148E700 Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants, homologades
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

P- 31  €31,36

B148E700 Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants, homologades
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

€31,36000

Altres conceptes 0,00 €

uH148F700 Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectants, homologats segons
UNE-EN 340 i UNE-EN 471

P- 32  €22,94

B148F700 Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectants, homologats segons
UNE-EN 340 i UNE-EN 471

€22,94000

Altres conceptes 0,00 €

uH148H200 Vestit ignífugP- 33  €86,50

B148H200 Vestit ignífug €86,50000
Altres conceptes 0,00 €

m2H1512021 Protecció contra caigudes en forats horitzontals en el terreny per a pilons i/o
murs pantalla, posició horitzontal, i amb el desmuntatge inclòs

P- 34  €15,25

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

Altres conceptes 13,22 €
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mH1513151 Protecció col·lectiva vertical entre sostres amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, cordes de
subjecció de 12 mm de diàmetre, fixades als sostres superior i inferior cada
0,5 m amb ganxos embeguts en el formigó i amb el desmuntatge inclòs

P- 35  €5,33

B1Z11215 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a seguretat i salut

€0,78000

Altres conceptes 4,55 €

mH1521431 Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de
fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i
amb el desmuntatge inclòs

P- 36  €6,72

B0D21030 Taulo de fusta de pi per a 10 usos €1,54000
B1526EK6 Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa

per al sostre, per a 15 usos
€0,77500

Altres conceptes 4,41 €

mH1523221 Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser
superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada
amb suports a puntals metàl·lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs

P- 37  €9,03

B0D41010 Post de fusta de pi per a 3 usos €0,79200
B0D625A0 Puntal metal.lic i telescopic per a 3 m d'alãaria i 150 usos €0,00032
B0DZSM0K Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut €0,28800
B0DZV055 Element de suport de barana per a fixar a puntal metàl·lic, per a 20 usos, per

a seguretat i salut
€0,24000

Altres conceptes 7,71 €

mH152M671 Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada
amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs

P- 38  €7,89

B1530005 Barana de protecció prefabricada, d'alçària 1 m amb cargols d'ataconat, per a
50 usos, per a seguretat i salut

€1,28000

Altres conceptes 6,61 €

hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 39  €44,08

Altres conceptes 44,08 €

hH15Z2011 SenyalerP- 40  €20,07

Altres conceptes 20,07 €

uH16F1003 Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 41  €144,05

Altres conceptes 144,05 €

hH16F1004 Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 42  €20,07

Altres conceptes 20,07 €

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

P- 43  €21,74

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

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

Altres conceptes 3,01 €

uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 44  €35,24
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BBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,

de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m,
per a seguretat i salut

€6,10000

BBBAD015 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per a
seguretat i salut

€9,07000

Altres conceptes 20,07 €

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

P- 45  €28,11

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

€8,04000

Altres conceptes 20,07 €

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

P- 46  €43,15

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

€13,31000

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

€9,77000

Altres conceptes 20,07 €

uHBC12100 Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçàriaP- 47  €6,04

BBC12102 Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

€5,74000

Altres conceptes 0,30 €

mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 48  €1,54

B1Z0B700 Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a
seguretat i salut

€0,07200

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

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

P- 49  €44,24

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

seguretat i salut
€34,83000

Altres conceptes 9,11 €

mesHQU1521A Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall
i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

P- 50  €125,90

BQU1521A LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

€125,90000
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Altres conceptes 0,00 €

mesHQU1A20A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat
i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

P- 51  €101,19

BQU1A20A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

€101,19000

Altres conceptes 0,00 €

mesHQU1H23A Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

P- 52  €110,39

BQU1H23A Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

€110,39000

Altres conceptes 0,00 €

uHQU21301 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de
fusta

P- 53  €49,25

B7J5009A Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de
polimerització ràpida monocomponent

€1,45215

BC1K1300 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm €23,43000
Altres conceptes 24,37 €

uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 54  €58,50

BQU22303 Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, per a 3 usos, per a seguretat i salut

€53,41000

Altres conceptes 5,09 €

uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 55  €14,99

BQU25500 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos , per a seguretat i
salut

€11,93000

Altres conceptes 3,06 €

uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 56  €112,53

BQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut €105,40000
Altres conceptes 7,13 €

uHQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 57  €55,46

BQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

€52,40000

Altres conceptes 3,06 €

uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 58  €91,81

BQU2E002 Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut €90,89000
Altres conceptes 0,92 €
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uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs

P- 59  €54,95

BQU2GF00 Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a
seguretat i salut

€52,91000

Altres conceptes 2,04 €

uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 60  €1,96

BQZ1P000 Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut €0,94000
Altres conceptes 1,02 €

uHQU2QJ02 Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 61  €187,45

BQU2QJ00 Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàs, per a seguretat i salut €178,31000
Altres conceptes 9,14 €

uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 62  €116,95

BQUA1100 Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

€116,95000

Altres conceptes 0,00 €

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

P- 63  €77,49

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

€77,49000

Altres conceptes 0,00 €

uHQUACCJ0 Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmP- 64  €20,98

BQUACCJ0 Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm €20,98000
Altres conceptes 0,00 €

uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 65  €35,55

BQUAM000 Reconeixement mèdic €35,55000
Altres conceptes 0,00 €

uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 66  €204,00

BQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrisme €204,00000
Altres conceptes 0,00 €
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CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT14

SUBCAPÍTOL PROTECCIONS INDIVIDUALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

220,0005,97 1.313,40

2 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes
màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons
UNE-EN 812 (P - 2)

8,00021,77 174,16

3 H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb
pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada
amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN
1731 (P - 3)

8,00026,71 213,68

4 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè,
homologat segons UNE-EN 50365 (P - 4)

0,00014,38 0,00

5 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 - 5)

25,0005,99 149,75

6 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 6)

16,0005,07 81,12

7 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 7)

12,0000,23 2,76

8 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 8)

517,0000,71 367,07

9 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i
dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre
interior, i subjecció elàstica al canell (P - 9)

200,0001,40 280,00

10 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420 (P - 10)

10,0002,39 23,90

11 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent
per a estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes,
homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 (P - 11)

3,0006,68 20,04

12 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe
00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons
UNE-EN 420 (P - 12)

8,00021,20 169,60

13 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica (P - 14)

220,00020,60 4.532,00

14 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en
obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347 (P - 13)

220,00016,04 3.528,80

15 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 15)

100,0006,34 634,00

16 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de
polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada
de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada,
homologat segons CE (P - 16)

12,00048,59 583,08

Euro
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17 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 17) 6,00014,05 84,30

18 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge
rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN
364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1 (P - 18)

6,000197,84 1.187,04

19 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament
dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons
UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 (P - 19)

12,00031,42 377,04

20 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 -
28)

100,00015,30 1.530,00

21 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació
amb tac mecànic (P - 20)

15,00022,87 343,05

22 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P -
21)

65,00064,37 4.184,05

23 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors (P - 22) 100,0008,58 858,00

24 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN
340 (P - 23)

100,00012,75 1.275,00

25 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 27)

12,00046,29 555,48

26 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 24) 75,0002,23 167,25

27 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN
471 (P - 30)

12,00021,74 260,88

28 H148A700 u Parell de maniguets, per a senyalista, elaborat amb tires
reflectants, homologats segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 (P -
29)

6,00023,09 138,54

29 H148E700 u Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants,
homologades segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 (P - 31)

6,00031,36 188,16

30 H148F700 u Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 (P - 32)

6,00022,94 137,64

31 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN
340 (P - 25)

100,0004,43 443,00

32 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 26)

5,00015,02 75,10

33 H148H200 u Vestit ignífug (P - 33) 5,00086,50 432,50

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.14.01 24.310,39

OBRA PRESSUPOST  0201
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CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT14

SUBCAPÍTOL PROTECCIONS COL·LECTIVES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser
de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb
mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

40,0006,72 268,80

2 H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor,
d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de
fàbrica i amb el desmuntatge inclòs (P - 38)

8,0007,89 63,12

3 H1513151 m Protecció col·lectiva vertical entre sostres amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida
no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, cordes de subjecció de 12 mm de
diàmetre, fixades als sostres superior i inferior cada 0,5 m amb
ganxos embeguts en el formigó i amb el desmuntatge inclòs (P -
35)

110,0005,33 586,30

4 H1523221 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb
travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de
post de fusta, fixada amb suports a puntals metàl·lic telescòpics i
amb el desmuntatge inclòs (P - 37)

90,0009,03 812,70

5 H1512021 m2 Protecció contra caigudes en forats horitzontals en el terreny per
a pilons i/o murs pantalla, posició horitzontal, i amb el
desmuntatge inclòs (P - 34)

150,00015,25 2.287,50

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.14.02 4.018,42

OBRA PRESSUPOST  0201

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT14

SUBCAPÍTOL EQUIPAMENT03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 50)

84,000125,90 10.575,60

2 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 51)

84,000101,19 8.499,96

3 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de
lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
(P - 52)

84,000110,39 9.272,76

4 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 54)

65,00058,50 3.802,50

5 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 55)

15,00014,99 224,85

6 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el 3,000112,53 337,59

Euro
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desmuntatge inclòs (P - 56)

7 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 57)

3,00055,46 166,38

8 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 59)

25,00054,95 1.373,75

9 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre
tauler de fusta (P - 53)

3,00049,25 147,75

10 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 58)

5,00091,81 459,05

11 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 60)

20,0001,96 39,20

12 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 61)

3,000187,45 562,35

13 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 62)

5,000116,95 584,75

14 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P
- 63)

5,00077,49 387,45

15 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 64) 1,00020,98 20,98

16 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 65) 100,00035,55 3.555,00

17 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 66) 10,000204,00 2.040,00

18 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 49)

25,00044,24 1.106,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.14.03 43.155,92

OBRA PRESSUPOST  0201

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT14

SUBCAPÍTOL SENYALITZACIÓ PROVISIONAL04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el
desmuntatge inclòs (P - 43)

30,00021,74 652,20

2 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 46)

60,00043,15 2.589,00

3 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

30,00035,24 1.057,20

4 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

20,00028,11 562,20

5 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària (P - 47) 30,0006,04 181,20

6 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)

800,0001,54 1.232,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.14.04 6.273,80

Euro
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OBRA PRESSUPOST  0201

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT14

SUBCAPÍTOL FORMACIÓ PERSONAL OBRA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
(P - 41)

15,000144,05 2.160,75

2 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 42)

100,00020,07 2.007,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.14.05 4.167,75

OBRA PRESSUPOST  0201

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT14

SUBCAPÍTOL EQUIPAMENT AUXILIAR PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 39)

700,00044,08 30.856,00

2 H15Z2011 h Senyaler (P - 40) 130,00020,07 2.609,10

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.14.06 33.465,10

Euro
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NIVELL 3: SUBCAPÍTOL Import

Subcapítol 01.14.01 Proteccions individuals 24.310,39
Subcapítol 01.14.02 Proteccions col·lectives 4.018,42
Subcapítol 01.14.03 Equipament 43.155,92
Subcapítol 01.14.04 Senyalització provisional 6.273,80
Subcapítol 01.14.05 Formació personal obra 4.167,75
Subcapítol 01.14.06 Equipament auxiliar per a proteccions col·lectives 33.465,10

01.14 Seguretat i SalutCapítol 115.391,38

115.391,38

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.14 Seguretat i Salut 115.391,38
01 Pressupost  02Obra 115.391,38

115.391,38

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost 02 115.391,38
115.391,38

Euro
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