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RESUM DEL PROJECTE 

 

Aquest projecte de final de carrera consisteix en una ordenació urbanística d’un 

terreny a Sant Martí Sarroca (Alt Penedès) i dotar-lo de tots els serveis necessaris. 

L'ordenació del sector, que l’anomenarem Sector UD-1, ve condicionada principalment 

per l'accés des de la carretera BP-2121 ja executada i per la posició de la zona 

d'equipament, que es destinarà al solar per fer una nova escola.  

L’objectiu del següent projecte és el de donar a l’espai una imatge de conjunt així com 

renovar l’ordenació actual, millorar el paisatge urbà d’aquest entorn, controlant el tràfic 

rodat, potenciant les zones de vianants i peatonalitzant totalment alguns trams dels 

carrers que creuen. També la redefinició i millora dels carrers mitjançant la definició 

d’un nou traçat i una nova secció de vial així com la definició de les xarxes de serveis 

de la urbanització per tal de donar compliment al subministra de serveis bàsics i la 

creació de noves zones verdes. Hem volgut dotar al sector d’una millora paisatgística 

ja que constitueix un lloc idoni pel passeig i per gaudir de la naturalesa. 

La posició de l’equipament s’ha disposat al llarg del passeig esportiu, i seguint 

normativa hem disposat els habitatges unifamiliars ordenats en fileres al llarg del 

Carrer A. Una vegada l’ordenació del Sector està completa, podrem dotar la zona de 

tots els serveis necessaris (aigua, gas, electricitat, etc.). El resultat final  és un 

document que ha de servir per a totes les aprovacions administratives i de base al 

Contractista per a la seva correcta execució, definitori de totes les actuacions a  

emprendre, de les condicions en què s’han de realitzar i una valoració acurada dels 

seus costos que trobarem en el document pressupostari.   

És un projecte enriquidor que m’ha permès conèixer a fons gairebé totes les parts que 

l’integren i profunditzar en la gran majoria d’elles. He pogut d’alguna manera posar en 

pràctica tots els coneixements adquirits durant aquests anys. Una experiència positiva 

també va ser el fet d’estar a peu d’obra juntament amb professionals del camp i 

recolzar-me en ells a l’hora d’escollir com enfocar aquest projecte d’urbanització.   

 

Paraules clau: ordenació, equipament, xarxes, urbanística, habitatges, traçat, serveis, 

millora, document, costos. 

  



ABSTRACT 

This final project consists of an urban planning of land in Sant Martí Sarroca (Alt 

Penedès) and provides it with all the necessary services. The Organisation of the 

sector, which we call Sector UD-1 is conditioned mainly by the access road from the 

BP-2121 already executed and the position in the area of equipment, which will be 

devoted to solar to make a new school. 

 

The aim of this project is to give the space an image set as well as renew the current 

planning of the whole, to improve the urban landscape of this environment, controlling 

the traffic, promoting pedestrian areas and some sections of the streets that cross. Also 

the redefinition and  improvement of the streets through the definition of a new layout 

and a new section of road as well as the definition of networks of services of the 

urbanisation in order to comply with the supply of basic services and the creation of 

new green areas. We wanted to give the sector an improved landscape as it is an ideal 

place for walking and enjoying nature. 

The position of the kit has been prepared along the ride sports, and following 

regulations we have prepared the housing sorted in neat rows along the street A. Once 

the Sector's planning is complete, we will be able to provide the area of all the 

necessary services (water, gas, electricity, etc.). The end result is a document that 

should be used for all administrative approvals based on the Contractor for its proper 

execution, defining all the actions to be taken, of the conditions under which it is 

performed and careful assessment of the costs that you will find in the budget 

document. 

It is an enriching project that has allowed me to get to know almost all the parts that 

integrate and deepen in the vast majority of them. I was able to put into practice all the 

knowledge acquired during these years. A positive experience also was the fact of 

being at the foot of the work together with professionals in the field and support me on 

them when it comes to choosing how to approach this project of urbanisation. 

 

Key words: planning, equipment, networking, planning, housing, layout, services, 

improve, document, costs 
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DOCUMENT NÚM. 1 MEMÒRIA 

 

1.1 INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 

El municipi de Sant Martí Sarroca està situat a l’extrem occidental de la comarca de  

l'Alt Penedès, al Nord-oest de Vilafranca del Penedès, dintre els contraforts de la  

Serralada de Montmell a l’oest i la plana de la Vall del Foix en plena depressió  

prelitoral quasi a tota la resta del terme. Té una superfície de 35,59 km2 i està situat a 

291 metres sobre el nivell del mar. Amb una població de 3200 habitants i format per 16 

nuclis o entitats de població, Sant Martí té una superfície de 35,27 km2 segons dades 

del 2014.  

L’àmbit d’aquest Projecte urbanístic és el sector de les Cases Noves , definit per les 

Normes Subsidiàries vigents. El nostre àmbit a urbanitzar serà el Sector UD-1. 

El Sector llinda al nord amb la carretera BP-2121 de Vilafranca del Penedès a Pontons 

la qual li dóna accés; a l' est amb el Passeig esportiu, la llar d’infants i el Pavelló 

esportiu; a l’oest, el torrent Sec, i al sud amb el sòl no urbanitzable.  

L’àmbit  total a urbanitzar és de 48.091 m2 incloent l'àrea del passeig esportiu i la zona 

d'edificacions aïllades unifamiliars, així com també les zones verdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nucli urbà de Sant Marti Sarroca. 



Urbanització Sector UD-1 (Sant Martí Sarroca)  Tutor/a: Adriana Martínez 

Autor/a: Mireia Canals Mir  

 
3 

 

1.2 OBJECTE I ESTRUCTURA DEL PROJECTE 

 

1.2.1. Objecte 

El present projecte té com a objectiu donar a l’espai una imatge de conjunt així com 

renovar la ordenació actual del conjunt, millorar el paisatge urbà d’aquest entorn, 

controlant el tràfic rodat, potenciant les zones de vianants i peatonalitzant totalment 

alguns trams dels carrers que creuen. També la redefinició i millora dels carrers 

mitjançant la definició de nou traçat i nova secció de vial així com la definició de les 

xarxes de serveis de la urbanització per tal de donar compliment al subministra de 

serveis bàsics i la creació d'una nova zona verda. 

Aquestes obres d’urbanització dotaran a la zona de totes les característiques i serveis 

propis d’una àrea residencial, és a dir: Xarxa d’abastament d’aigua potable, energia 

elèctrica, sanejament, gas, enllumenat públic, telèfon, pavimentació per a vianants i 

vehicles, i recollida de residus. 

Per a aconseguir-ho, en el present Projecte es matisen les necessitats estètiques i  

funcionals definint exactament totes les variables i es compatibilitzen amb tots els  

condicionants tècnics de l’Ajuntament i les Companyies Subministradores. El resultat 

final  és un document que ha de servir per a totes les aprovacions administratives 

preceptives i de base al Contractista per a la seva correcta execució, definitori de totes 

les actuacions a  emprendre, de les condicions en què s’han de realitzar i una 

valoració acurada dels seus costos. 

 

1.2.2. Estructura del projecte 

 

El projecte consta d'un volum que conté el Document Núm 1: Memòria i annexes,  el 

Núm. 2: Plànols, el Núm. 3: Plec de Condicions i el  Núm. 4: Pressupost. Està 

estructurat de manera que les obres d’urbanització puguin executar-se en una sola  

etapa. 

 

Detalladament, les obres contemplades en el Projecte són: 

 

Esbrossada 

Moviments de terres 

Posta en obra de serveis: 
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Xarxa de sanejament 

Xarxa d’aigües pluvials 

Xarxa d’abastament d’aigua 

Xarxa elèctrica 

Xarxa d’enllumenat públic 

Xarxa de telecomunicacions 

Pavimentació de vials i voreres 

Enjardinament i mobiliari urbà 

Altres treballs complementaris 

 

1.3 CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY 

 

La topografia de l’àrea, tal com s’observa al plànol corresponent, és molt planera, amb 

desnivells suaus amb una certa pendent cap al sud, i cap a l’est homogènia. 

Es farà un anivellament molt suau sense grans moviments de terres en tot al terreny. 

Posteriorment es farà excavació en tota la superfície de vials i zones pavimentades. 

 

En l’annex geotècnic trobarem les característiques específiques de la zona estudiada 

que té el subsòl format per nivells del  Quaternari, uns llimosos i altres gravosos, amb 

base argilosa que pot correspondre a un nivell alterat del Miocè (Terciari). En 

superfície hi ha el sòl vegetal i de conreu i els materials de rebliment d’aportació 

antròpica. Els materials gravosos quaternaris formen un aqüífer, en règim lliure.  

 

1.4 INFRAESTRUCTURES EXISTENTS 

 

Dins de l’àmbit d’actuació existeixen dues edificacions situades al costat de la 

carretera, una d'elles amb accés directe des d'aquesta i l’altra amb accés des del 

Passeig esportiu i des de la carretera. Les dues edificacions es mantindran fent 

modificacions a les tanques i als murs que les envolten. 

Hi ha serveis existents que donen subministrament a les dues cases unifamiliars i els 

edificis d’equipaments municipals, que es restituïran. 

Durant les obres es posaran provisionals per donar subministrament a aquestes 

edificacions abans de ser substituïdes per les connexions a la nova xarxa.  
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1.5 NORMATIVA CONSIDERADA 

 

El present projecte es realitza respectant el disposat en el Pla General de Sant Marti 

Sarroca. 

Són bases tècniques del present projecte i de les solucions en ell adoptades els 

següents documents: 

 

PG-3  “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras 

y puentes”. PG-3/75 de 6 de febrer de 1.976 i les seves modificacions 

posteriors. 

 

Orden Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de mayo, por la que se 

actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a la 

Construcción de Explanaciones, Drenajes y Cimentaciones (BOE, 11 de 

julio)   

 

Orden Ministerial FOM 475/2002, de 13 de febrero, por la que se 

actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones 

y Aceros (BOE, de 6 de marzo) 

 

Orden Circular 5/2001, de 24 de mayo, sobre riegos auxiliares, mezclas 

bituminosas y pavimentos de hormigón. Orden Circular 326/2000, de 17 

de febrero, de geotecnia vial en lo referente a materiales para la 

construcción de explanaciones y drenajes. 

 

Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y 

puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de 

contención de vehículos (BOE, 28/1/2000) 

 

Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan 

determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes en lo relativo a conglomerantes 

hidráulicos y ligantes hidrocarbonados (BOE, 22/1/2000) 
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PCS  “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Saneamiento de Poblaciones”, aprovat per Ordre Ministerial de 15 de 

setembre de 1986 (BOE núm 228 de 23 de setembre de 1986 i 

correcció d’errades BOE núm. 51 de 28 de febrer de 1987 

 

RC-08  “Instrucción para la recepción de cementos RC-08”, aprovada per “Real 

Decreto 956/2008” de 6 de juny (BOE núm. 148, 19 de juny de 2008). 

EHE-08  “Instrucción del Hormigón Estructural aprovada per Real Decreto 

1247/1008 de 18 de juliol. 

FL-90  “Norma Básica NBE FL-90: Muros resistentes de fábrica de ladrillo”, 

aprovada per “Real Decreto 11723/1990” del MOPU, de 20 de 

desembre (BOE de 4 de gener de 1991). 

I.F.FF. Instrucción 6.1.I.C. 1975 sobre firmes flexibles (O.M. de 12 de març de 

1976) 

I.F.R. Instrucción 6.2.I.C. 1975 sobre firmes rígidos (O.M. de 12 de març de 

1976) 

3.1. - I.C.  Instrucción 3.1. – I.C. de la Dirección General de Carreteras sobre 

trazado aprovada per Ordre del Ministerio de Fomento de 27 de 

desembre de 1999. 

6.1. - IC  Instrucción 6.1. - I.C. de la Dirección general de Carreteras sobre 

secciones de firmes, aprovada per Ordre FOM/3460/2003, de 28 de 

novembre de 2003 (BOE de 12 de desembre de 2003). 

6.3. – I.C.  Instrucción 6.3.- I.C. de la Dirección General de Carreteras sobre 

rehabilitación de firmes, aprovada per Ordre FOM/3459/2003, de 28 de 

novembre de 2003 (BOE de 12 de desembre de 2003. 

8.1. - I.C.  Senyalització Vertical. Norma 8.1. - I.C. aprovada per Orden de 28 de 

desembre de 1.999. 

8.2. - I.C.  Marques vials. Aprovada per Ordre Ministerial de 16 de juliol de 1987 

(BOE de 4 d’agost i 29 de setembre de 1987. 

Ordre de 31 d’agost de 1987 sobre senyalització, abalisament, defensa, 

neteja i acabaments d’obres fixes en vies fora de poblacions (BOE de 18 

de setembre) 

Recomanacions per al control de qualitat en obres de carreteres de la 

Direcció General de Carreteres (1978) 

P.A.A.  “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 

suministro de agua”. 
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R.B.T.  “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias” aprovat per R.D. 842/2002, de 2 d’Agost, i publicat en 

el B.O.E. el 18/9/2002. 

CTE  Código Técnico de la Edificación. RD 314/2006, de 17 de març. (BOE 

núm. 74 de 28/03/06. Modificat pel RD 1371/2007 de protecció al soroll. 

 

Així com totes aquelles normes vigents a les Companyies subministradores dels 

serveis que puguin resultar afectats (aigua, electricitat, telèfons i gas).  

A l’execució de les obres es respectarà el disposat al Decret 201/1994 de 26 de Juliol 

de la Generalitat de Catalunya, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció. 

També es respectarà el disposat per la Generalitat de Catalunya en matèria 

d’accessibilitat, concretament per: 

 

 

1.6 DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA I LA SEVA JUSTIFICACIÓ 

 

Descripció de la solució adoptada 

L 'ordenació del sector ve condicionada principalment per l'accés des de la carretera 

BP-212 mitjançant la rotonda ja existent i la zona d’equipaments, destinada a la nova 

escola. 

Tenint en compte que la rotonda ja està construïda, haurem d'adequar el nostre àmbit 

d'actuació per tal d'adoptar la millor solució possible. La posició de l' Equipament s' ha 

disposat prement la directriu principal al llarg del Passeig esportiu enfront de les 

actuals instal·lacions esportives de les Cases Noves. A ponent del vial d' accés es 

disposen els habitatges unifamiliars, que s' ordenen en fileres seguint la directriu 

normal al vial. A llevant, a més de la zona d' equipament, es disposen també els 

mateixos habitatges unifamiliars, en la posició més propera al nucli. 

Els aparcaments se situen principalment a l' entorn de la zona d' equipaments, donant 

suport als existents. Els espais lliures es disposen formant una transició amb el torrent 

Sec, un gran espai verd i al llarg de la carretera. 

Hi ha les següents zones d' aprofitament privat: 

– Zona d' habitatges unifamiliars en filera 
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– Zona d'habitatges unifamiliars 

Els sistemes són: 

– Sistema viari i aparcament 

– Sistema d'espais lliures 

– Sistema d'equipaments 

 

Descripció del projecte 

Pel que fa a la topografia de la zona, tal com es pot observar a continuació, és molt 

planera, amb desnivells prou suaus  i amb una certa pendent cap al sud. Es farà un 

anivellament sense grans moviments de terres en tot el terreny. Seguidament es farà 

excavació en tota la superfície de vials i zones pavimentades. La zona estudiada té el 

subsòl format per nivell del Quaternari, uns llimosos i altres gravosos, amb base 

argilosa que pot correspondre a un nivell alterat del Miocè (Terciari). En superfície hi 

ha el sòl vegetal i de conreu i els materials de rebliment d’aportació antròpica. 

Els materials de la capa H correspondrem a sòls remoguts, vegetals o rebliments 

antròpics. Aquests hauran de ser retirats. Per sota hi ha dos grans grups, el de la capa 

A format majoritàriament per llims, i els de la capa B formats per graves essencials.  

Pel que fa a la xarxa de sanejament, el sistema serà separatiu, és a dir, es recolliran 

per separat les aigües residuals i pluvials. Les aigües pluvials recolliran tota l’aigua de 

pluja dels vials a través de sistemes de connexió (embornal, canals, etc.) i seran 

conduïdes fins al torrentó els punts d’accés a la xarxa. Aquesta xarxa permetrà el 

creuament de carrers de les instal·lacions que segueixen les voreres, passant sobre 

d’aquestes i de les aigües residuals.  

Les aigües residuals recolliran les aigües dels edificis de nova construcció a partir d’un 

punt de connexió a parcel·la. S’han projectat pous de registre de formigó prefabricat a 

una distància màxima de 50 metres, tal i com es mostra en el plànol corresponent.   

La xarxa d'aigua potable té cinc connexions amb la xarxa existent. Totes les 

canonades són de polietilè i a cada tram hi ha una vàlvula de comporta que servirà per 

controlar el flux de la distribució. 

El projecte preveu dues estacions transformadores, ubicades prop al espai dels 

equipaments comunitàries, d’on sortirà la xarxa elèctrica general. 
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La xarxa general alimentarà els punts de consum que serveixen els quadres dels 

edificis i els armaris d’enllumenat. S'ha dissenyat la xarxa d'enllumenat d'acord amb la 

normativa amb un equip de 125 W i amb un altre de 150 W. 

Pel que fa la xarxa de gas, al final del carrer A de l’ urbanització estarà ubicat els 

dipòsits soterrats de Gas propà. D’aquests sortirà la xarxa general de gas de la 

urbanització. Hi haurà un punt de connexió a les noves edificacions i equipaments 

La mobilitat prevista és un carrer A principal de doble sentit des d’ on els cotxes 

accedeixi i sortirà de la zona; i uns carrers secundaris d’un sentit que permetés aquest 

flux. 

La senyalització del sector inclou tan les marques vials (senyalització horitzontal) com 

la senyalització vertical. Aquestes senyals compliran la Norma 8.I-IC sobre la 

senyalització vertical. No es preveu instal·lació de semàfors 

També es durà a terme la senyalització horitzontal colorada (groga acrílica) 

corresponent als guals de privats i a les zones disposades per a l’aparcament en línia 

(blanca acrílica). D’igual manera es col·locaran els senyals d’alumini amb la categoria 

reflectant necessària. 

La urbanització de la xarxa viaria planteja la plantació de diverses espècies d’arbres. 

La totalitat de l’arbrat i l’enjardinament estarà dotat d’una xarxa de reg.  

Respecte al mobiliari urbà s’ha procurat disposar-lo repartit per les diferents zones en 

funció de la seva necessitat. La plaça estarà equipada, per exemple, amb bancs, 

papereres i jocs infantils així com l’enllumenat públic corresponent.  

  

1.7 TERMINI EXECUCIÓ 

 

La duració del projecte serà d’aproximadament  6 mesos. Aquest termini és una 

aproximació en base a la suma dels temps individuals considerant la possibilitat 

d’executar parts de forma simultània. 

 

 

1.8 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 

Els terrenys afectats pel nostre sector UD -1 pertanyen a l’ Ajuntament de Sant Martí 

Sarroca i a propietaris privats. 
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Les obres recollides en el present projecte es desenvoluparan sobre terrenys de 

propietat pública, com a resultat de la reparcel·lació del Sector UD-1. 

 

El treball comprèn una obra completa, segons l’article 13 del Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels locals (Decret 179/1995 de 13 de juny), ja que és una obra que 

ha de ser lliurada a ús general que contempla tots els elements i instal·lacions 

necessàries. 

La justificació de preus detallada es troba a l’annex de pressupostos. En aquest 

apartat del projecte s’ha utilitzat el bancs de preus següents: 

– Banc de Preus de Gisa Obra Civil 2008 

– Banc de Preus de ITEC 2010 

 

1.9 PRESSUPOST 

 

A partir dels preus unitaris obtinguts al Quadre de Preus número 1 s’obté el següent 

Pressupost d’Execució Material (PEM): 1.552.312,34 € 

A aquest valor cal sumar-li els percentatges corresponents a Despeses Generals 

(13%), 

Benefici Industrial (6%) i IVA (18%): 

 

• Despeses Generals: 201.800,60 € 

• Benefici industrial: 93.138,74 € 

• IVA: 332.505,30 € 

 

Així s’obté el Pressupost d’Execució Per Contracta (PEC): 2.179.756,98 € (DOS 

MILIONS CENT SETANTA-NOU MIL SET-CENTS CINQUANTA-SIS AMB NORANTA 

VUIT CÈNTIMS). 

 

El pressupost d’execució per contracte de l’obra queda desglossat en la següent taula 

pels conceptes principals: 
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Moviment de terres i enderrocs 226.431,96 

Instal·lacions provisionals 822,31 

Xarxa de drenatge 69.207,65 

Abastament d'aigua potable 64.079,59 

Xarxa de reg 50.918,84 

Sanejament 43.799,82 

Gas 53.751,31 

Enllumenat públic 167.128,99 

Energia elèctrica 135.377,49 

Telecomunicació 41.130,00 

Pavimentació 559.552,19 

Enjardinament 74.251,68 

Mobiliari urbà 54.257,78 

Senyalització 11.602,73 

Pressupost d'execució material (P.E.M) 1.552.312,34 

6% Benefici industrial 93.138,74 

13 % Despeses generals 201.800,60 

Pressupost d'execució per contracte 
(P.E.C.) 1.847.251,68 

18% IVA sobre P.E.C. 332.505,30 

Total pressupost per contracte 2.179.756,98 
 

 

1.10 CLASSIFICACIÓ CONTRACTISTA 

 

Classificació i característiques del contractista. Estaran facultades per licitar aquelles 

persones físiques i jurídiques, espanyoles o estrangeres que, tenint plena capacitat 

d’obrar, no es trobin compreses en cap de les circumstàncies previstes a l’art. 20 del R 

D L 2/2000 pel qual s’aprova el text refós de la L.C.A.P. i gaudeixin de la següent 

classificació: 

 

Segons “el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre)” la classificació del 

contractista del nostre projecte es classifica en: 

 

- Grup A: Moviment de terres y perforacions 

Subgrup 2. Esplanacions 

 

- Grup C. Edificació 
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Subgrup 1. Demolicions 

 

- Grup G. Vials y pistes 

Subgrup 6. Obres viàries sense qualificació específica 

 

- Grup I. Instal·lacions elèctriques 

Subgrup 1. Enllumenats, il·luminacions i balises lluminoses 

 

- Grup J. Instal·lacions mecàniques 

Subgrup 5. Instal·lacions mecàniques sense qualificacions específica. 

 

1.11 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Seguint les especificacions establertes pel Reial Decret 1.627/1.997, s’ha redactat en 

el present projecte un estudi de seguretat i salut que es presenta en l’annex núm. 14, 

que recull els riscos que suposa la realització de l’obra projectada, així com les 

mesures preventives adequades. 

L’ esmentat estudi consta dels següents documents: Memòria, Plànols, Plec de 

Condicions Particulars i Pressupost. 

1.12 CONTROL DE QUALITAT  

Pel compliment de la normativa vigent es redacta l’annex corresponent a control de 

qualitat, on s’estableix un pla de control de qualitat per a l’execució de les obres. En 

aquest annex es senyalen les unitats de control, el tipus, la freqüència i la quantitat 

d’assajos a realitzar.  

1.13 REVISIÓ DE PREUS 

Degut a que el termini d’execució de les obres no excedeix els 12 mesos, no serà 

necessària l’aplicació d’una revisió de preus per una possible variació durant el 

període d’execució de l’obra. 
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1.14 CONTINGUT DEL PROJECTE 

 
 DOCUMENT N.1: MEMÒRIA I ANNEXOS 

 

 MEMÒRIA 

 ANNEXOS 

- ANNEX 1: PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

- ANNEX 2: GEOTÈCNIA 

- ANNEX 3: TRAÇAT 

- ANNEX 4: SERVEIS AFECTATS 

- ANNEX 5: PAVIMENTACIÓ 

- ANNEX 6: ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 

- ANNEX 7: XARXA DE SANEJAMENT 

- ANNEX 8: INSTAL·LACIONS 

- ANNEX 9: ENJARDINAMENT I MOBILIARI URBÀ 

- ANNEX 9.1: XARXA DE REG 

- ANNEX 10: ESTUDI MEDIAMBIENTAL 

- ANNEX 11: GESTIÓ DE RESIDUS 

- ANNEX 12: CONTROL DE QUALITAT 

- ANNEX 13: PLA D’OBRA 

- ANNEX 14: SEGURETAT I SALUT 

- ANNEX 15: JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

- ANNEX 16: REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 

 DOCUMENT N.2: PLÀNOLS 

 

 ÍNDEX I SITUACIÓ 

 EMPLAÇAMENT 

 ÀMBIT ACTUACIÓ 

 TOPOGRÀFIC 

 TRAÇAT GEOMÈTRIC 

 PROPOSTA D’URBANITZACIÓ 

 PERFILS LONGITUDINALS 

 PERFILS TRANSVERSALS 

 SECCIONS TIPUS 

 PAVIMENTACIÓ CARRERS 

 PAVIMENTACIÓ 
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 SENYALITZACIÓ 

 DETALLS SENYALITZACIÓ 

 BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

 ENJARDANIMENT I MOBILIARI URBÀ 

 ENDERROCS 

 SERVEIS AFECTATS 

 XARXA DE PLUVIALS 

 PERFILS XARXA DE PLUVIALS 

 DETALLS XARXA DE PLUVIALS 

 XARXA DE RESIDUALS 

 PERFILS XARXA DE RESIDUALS 

 XARXA D’AIGUA POTABLE 

 DETALLS SANEJAMENT I AIGUA POTABLE 

 XARXA DE REG 

 XARXA D’ELECTRICITAT 

 XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC 

 XARXA DE TELEFONIA 

 DETALLS XARXA TELEFONIA 

 XARXA DE GAS 

 DETALLS XARXA DE GAS 

 

 DOCUMENT N.3: PLEC DE CONDICIONS 

 

 PLEC DE CONDICIONS GENERALS 

 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 DOCUMENT N.4: PRESSUPOST 

 

 AMIDAMENTS 

 QUADRE DE PREUS Nº1 

 QUADRE DE PREUS Nº2 

 PRESSUPOST 

 RESUM PRESSUPOST 

 ÚLTIM FULL 
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1.15 CONCLUSIONS 

 

Després de la realització del projecte tinc uns coneixements molt més amplis dels que 

tenia abans de la realització d’aquest. He pogut estudiar i conèixer a fons la base d’un 

projecte i els diferents apartats que hi trobem 

 

Un altre fet a destacar, recau sobre l’aplicació i millora de tots els conceptes i 

coneixements adquirits a més de l’aportació d’altres que he hagut d’interpretar i aplicar 

segons el meu criteri. Penso que tot el què he pogut aprendre em servirà com a 

referència per a futures aportacions en aquet camp. 

 

Un cop personificat el treball ets capaç de diferenciar totes les parts que el componen, 

així com conèixer i extreure el màxim de rendiment per a la finalitat a la què estan 

destinades. Crec també que el fet d'haver-me d'ajudar de professionals de l'àmbit m'ha 

resultat molt més útil per a poder entendre i veure reflectit a peu d'obra el 

funcionament d'un projecte i totes les parts implicades en ell. 

 

El descobriment de noves eines de treball és sens dubte una part substancial d’aquest 

nou aprenentatge i coneixement. Programes com TCQ, Project, etc.. han suposat nous 

recursos per al nostre ventall d’aptituds acadèmiques que després podrem aplicar en 

el nostre àmbit laboral. 

 

Barcelona, Juny 2015  

 

 

 

 

Estudiant d’Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques 

 

 

 

 

Mireia Canals Mir 
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ANNEX 1: PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

 

1. INTRODUCCIÓ 

El municipi de Sant Martí Sarroca està situat a l’extrem occidental de la comarca de  

l'Alt Penedès, al Nord-oest de Vilafranca del Penedès, dintre els contraforts de la  

Serralada de Montmell a l’oest i la plana de la Vall del Foix en plena depressió  

prelitoral quasi a tota la resta del terme. Té una superfície de 35,59 km2 i està situat a 

291 metres sobre el nivell del mar.  

La seva ubicació geogràfica és 41022'45" latitud Nord, i a 1036'39" longitud Est del  

meridià de Greenwich.  

El municipi presenta a l’O-SO una tipologia accidentada i boscosa mentre que la resta 

del terme és plana i ondulada. El riu Foix i la riera de Pontons són els corrents d’aigua 

més importants que travessen el terme i les seves lleres demostren encara avui la 

importància de la seva aigua, de cabal irregular i a vegades inexistent en superfície, 

per a la vida i l’economia de la gent del terme.  

L’àmbit d’aquest Projecte urbanístic, en el terme municipal de Sant Martí Sarroca  és el 

Sector de la Serra de Dalt, definit per les Normes Subsidiàries vigents. Per a dur a 

terme l’execució del present projecte s’haurà de tenir en compte la normativa per tal 

d’adequar l’àmbit d’actuació i dotar-lo dels serveis corresponents així com un sistema 

viari que ajudi al desenvolupament aquest sector. 
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2. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA  

 A continuació adjuntem el plànol d’ubicació i el plànol urbanístic de la zona:  

 

PLANÒL D’UBICACIÓ (Zona d’actuació)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLÀNOL URBANÍSTIC 
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ANNEX-2 

 

ESTUDI GEOTÈCNIC 
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ANNEX 2 : ESTUDI GEOTÈCNIC 

 

1.Objectiu 

El present projecte té com a objectiu reconèixer les característiques de l’esplanada 

existent en la zona afectada pels vials, en el paratge de la nova urbanització 

(anomenat Sector Ud-1) entre la Carretera BP-2121, el Passeig Esportiu i el Torrent 

Sec de Sant Martí Sarroca per a poder classificar l’esplanada natural. Aquests assajos 

s’han dut a terme per l’empresa TERRES, laboratori de Ciències de la Terra S.L.L. 

2.Treballs realitzats i mètodes emprats 

S’ha dut a terme un reconeixement de la zona estudiada mitjançant: 

 Revisió generals dels aflorament geològics de les rodalies 

 Realització de cales amb màquina retroexcavadora en diferents punts i traça 

dels vials 

 Realització “in situ” d’assaig amb impactòmetre per conèixer valors de CBR i 

densitats 

 Presa de mostres en cales 

 Planificació i realització del conjunt d’assaig de laboratori per tal de conèixer les 

característiques intrínseques de cada material (granulometria, límits 

d’Atterberg, contingut en matèria orgànica, sals solubles, guix..) i les 

extrínseques (les que depenen del grau de compacitat: densitat, expansivitat, 

inflament lliure,..) així com les patró de compactació (pròctor modificat i índex 

CBR). 

 

2.1 Cales amb màquina excavadora 

S’ha realitzat un total de 12 cales repartides per la superfície afectada, i situades en la 

zona de vials. Les cales s’han dut a terme amb una FIAT KOBELCO FB110.2, amb 

pala de 60 cm. 

Durant l’execució de les cales es prenen les anotacions de camp que calen 

(emplaçament, data de realització, descripció dels terrenys travessats, revisió de les 

mostres, i tota la observació que es creu rellevant).  
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2.2 Realització “in situ” d’assaig impactomètric 

L’assaig impactomètric indica el grau de compactació dels materials mitjançant un 

sistema electrònica que capta l’energia residual. Aquesta és processada i dóna un 

valor denominat Real Impact Value (RIV), correlacionable de forma empírica amb el 

valor de CBR segons l’expressió: CBR (%) = 0,07 (RIV)2. El valor calculat és calibrat 

amb els valors de CBR obtingut en el laboratori, podent-ne correl·lacionar també la 

densitat seca del material i el grau de compactació respecte del PM. 

Els assaig s’han dut a terme a diferents fondàries i als diferents nivell travessats al 

realitzar les cales. Els valors obtingut són els següents:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Presa de mostres i assaig de laboratori 

En el sondeig i cales s’han pres mostres dels diferents nivells. La presa de mostres es 

realitza de forma que sigui representativa de tots els estrats que es poden trobar en el 

solar. Seguint la nomenclatura de la Norma NTE-CEG “Estudios Geotécnicos” (BOE 

20 y 27 de Diciembre de 1975), les mostres agafades queden incloses del tipus “II”, és 

a dir, mantenen inalterades la densitat i la humitat del terreny en el seu estat natural, i 

dins del tipus “III”, mantenen inalterades la humitat en el seu estat natural.  

S’han agafat un total de 13 mostres que han estat portades al laboratori de mecànica 

de sòls. Les mostres s’han referenciat segons la notació NO3909/1 a NO3909/13 i han 

estat portades d’immediat al laboratori per al seu emmagatzematge i conservació, fins 
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al moment de realitzar els assaigs, segons Norma UNE 103100/95. El laboratori Terres 

L.C.T., S.L.L. està acreditat en l’àmbit d’assaig de laboratori de geotècnia amb nº 

d’indentificació registral 06046GTL05(B). 

 

3. Geologia de la zona 

Els terrenys estudiats es troben a la comarca de l’Alt Penedès (província de 

Barcelona), des del punt de vista geològic està ubicada en la unitat denominada 

Depressió del Vallès-Penedès. La depressió del Vallès té una extensió en direcció SO-

NE, paral·lela a la costa de la Mar Mediterrània. Els seus límits naturals són, a orient la 

Serralada Litoral Catalana, i a ponent la Serralada Prelitoral Catalana. Des del punt de 

vista tectònic, constitueix una depressió o fosa tectònica formada en la fase de 

distensió a que es va veure sotmesa la Serralada Costero Catalana, durant la orogènia 

Alpina (Oligocè – Miocè). De forma general, la disposició sedimentària i tectònica té un 

cabussament bastant constant cap al NO. I amb una inclinació que al voltant dels 15º - 

20º, encara que localment hi ha variacions.  

Superficialment sobre els materials miocènics s’han format els dipòsits quaternaris 

al·luvials i col·luvials de peu de muntanya, i s’ha produït la xarxa hidrogràfica actual. 

La zona estudiada discorre entre materials al·luvials del quaternari, atribuïts al 

Pleistocè, dipositats sobre un sòcol miocènic que cabussa lleugerament cap al Nord. 

Corresponen a materials detrítics molt granulars on s’intercalen llantions llimosos, 

estan relacionats amb dipòsits de ventalls al·luvials. La morfologia superficial és molts 

plana i, aquests materials es troben ocupats per camps de conreu. En superfície es 

troba un sòl vegetal molt poc desenvolupat, i un gruix d’ aproximadament mig metro de 

terres alterades i terres remogudes.  

Un cop realitzat l’estudi de camps, es poden diferenciar 4 unitats geològiques:  

UNITAT H: Corresponen al sòl vegetal i terres remogudes. El sòl vegetal té una 

composició d’argila llimosa marró fosc amb abundant sorra i grava. El gruix és bastant 

constant, generalment fa mig metre de gruix, i a les zones de més gruix no arriba al 

metre. Conté arrels i soques de ceps, ja que el terreny està ocupat per vinya. En algun 

punt molt localitzat es troben replens d’origen antròpic (restes de construcció,...) sobre 

el sòl vegetal, i a les cales 1 i 2 s’ha trobat un paquet de replens que en la cala 2 

assoleix un gruix lleugerament superior a 1m i ocupa el tram de carrer sense asfaltar 

que es troba al sud de les instal·lacions.  
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UNITAT A: Correspon als nivells del quaternari de composició llimosa. Es troba en 

gran part del solar directament sota el sòl vegetal. La morfologia d’aquests dipòsits és 

en forma de llantions, i per tan el gruix és variable, va incrementant conforme ens 

allunyem del Torrent Sec (Cap al N i NW) assolint un gruix màxim d’uns 2 metres (cala 

5). Es composa de llims sorrencs amb certa fracció argilosa, graves calitx i alguns 

horitzons de crostes de calitx, són de color groguenc a marró clar. Es troben zones 

més carbonatades on el contingut en graves de calitx és major. En la cala 12 sota els 

llims es troba un petit nivell de mig metro de potència de sorra i argila de color blavós, 

possiblement generat en un ambient pseudo-lacustre aprofitant un meandre 

abandonat. 

UNITAT B: Correspon als nivells del quaternari de composició granular. Es troben en 

una part del solar directament sota el sòl vegetal, o la trobem sota la unitat A. La 

morfologia d’aquest dipòsits és canaliforme, i el gruix és variable. Es composa de 

grava i bolos amb matriu sorrenca, la proporció d’argila és variable i increment 

lleugerament conforme ens apropem al Torrent Sec, on el material es torna més 

argilós i de color més marró, i en alguns punts singulars. 

UNITAT C: Correspon als nivells argilosos de color vermell del quaternari que es 

troben a la cala 3. Es d’un nivell molt localitzat d’argiles vermelles amb algunes graves 

i algun bloc de miocè alterat barrejat.  

 

4. Caracterització geotècnica dels materials 

Les unitats geològiques descrites en l’apartat anterior es poden agrupar en les 

següents unitats geotècniques: 
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5. Nivell d’aigua 

En cap de les cales revisades i fins la profunditat assolida s’ha detectat presència 

d’aigua.  
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6. Resum i conclusions 

La zona estudiada té el subsòl format per nivells del Quaternari, uns llimosos i altres 

gravosos, amb base argilosa que pot correspondre a un nivell alterat del Miocè 

(Terciari). En superfície hi ha el sòl vegetal i de conreu i els materials de rebliment 

d’aportació antròpica. Els materials gravosos quaternaris formen un aqüífer, en règim 

lliure.  

Els materials de la capa H corresponen a sols remoguts, vegetals o rebliments 

antròpics. Aquests hauran de ser retirats. Per sota hi ha dos grans grups, els de la 

capa A formats majoritàriament per llims, i els de la capa B formats per graves 

essencialment.  

 

Ripabilitat: Tots els materials són excavables amb les màquines convencionals de 

moviments de terres. 

Material de préstec:  

 Els materials de la unitat A es classifiquen de forma genèrica, dins del grup de 

sòls “TOLERABLES”. Poden ser utilitzats com a nucli de terraplè però no com a 

coronació d’esplanada. 

 Els materials de la unitat B es classifiquen dins del grup de sòls 

“SELECCIONATS”, tot i que s’hauria de fer una tria per tal de treure els còdols 

més grans de 10 cm i revisar zones singulars que contenen un percentatge de 

fins una mica alt. En qualsevol cas, tots entren dins de la classificació mínima 

d’ Adequats. Poden ser utilitzats com a coronació d’esplanada. No compleix les 

condicions per a ser utilitzat com a base o subbase. 

 

Tipus d’esplanada: 

 Unitat A: Dóna lloc a una esplanada general del tipus E-1 

 Unitat B: Dóna lloc a una esplanada general del tipus E-2 
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ANNEX 3: TRAÇAT 

 

L’objectiu del present annex és definir el traçat geomètric del projecte així com les 

característiques principals que s’han tingut en compte per buscar les solució òptima, 

aconseguint les màximes adequacions possibles de funcionalitat, seguretat i comoditat 

de la circulació compatibles amb consideracions econòmiques i ambientals. 

Per al dimensionament s’ha empleat la següent normativa:  

 Instrucció 3.1-IC “Traçat” de la Direcció General de Carreteres 

 

TRAÇAT GEOMÈTRIC 

Les característiques dels elements principals en planta i en alçat són les següents: 

- Traçat en planta 

En la tècnica del traçat de carreteres és normativa l’ús de corbes de transició 

per evitar canvis sobtats entri curvatures. Aquesta transició es realitza 

mitjançant corbes anomenades clotoides, que són corbes on el radi de 

curvatura ( R) canvia amb la longitud del recorregut (L) segons la següent 

formulació: 

 

R*L = A2 

 

Essent A: paràmetre característic de la clotoide. 

Les condicions de traçat en planta de carreteres relacionen la velocitat 

específica (Ve) amb radis mínims, el peralt adequat i el paràmetre A de la 

corba de transició. La combinació correspon a una lògica de seguretat de 

circulació a una velocitat predeterminada, configurant així un tipus d’espai de la 

ciculació de díficil encaix en un tram urbà.  

 

Per aquest motiu no és convenient utilitzar aquests paràmetre de carreteres en 

el disseny de vials urbans, tan per la menor velocitat de projecte, com per les 

contradiccions que podrien aparèixer amb les propies edificacions o drenatges.  

Per tan, el traçat en planta que proposarem serà una successió de corbes i 

rectes sense interposició de clotoides pel motiu esmentat anteriorment.  
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3.1. Definició en planta dels eixos dels carrers 

 

Es defineix el carrer A com l’eix principal de la urbanització que enllaçarà aquest amb 

la rotonda ja existent. També definiríem el Passeig esportiu com a eix principal.  

Es defineixen els eixos dels carrers  B, C, D, E, F coma eixos secundaris i 

perpendiculars als eixos dels carrers que tenim definits com a principals. 

El terreny del sector és sensiblement pla, amb una lleugera pendent cap al sud, és a 

dir, els eixos A, E i passeig esportiu, i cap a l' est, l’eix D.  

La cota màxima del sector es troba en la cantonada del carrer C amb el carrer E 

(299,00), mentre que la més baixa (295,90) es troba al carrer D. 

 

3.2. Definició en alçat dels eixos dels carrers 

 

Al costat del Passeig esportiu, que es tot el paviment d’adoquí,  hi ha 2 metres de 

vorera de panot 20x20. La calçada està separada del panot mitjançant una rigola 

encintada i queda tot al mateix nivell. 

 

Al carrer A hi ha diferents amplades de vorera. Des de la rotonda fins al carrer C 

disposa d’aparcament al costat est, amb una amplada de voreres de 2,00 metres al 

costat oest, i d’1,50 metres descomptant les places d’aparcament del costat est. Des 

de el carrer D fins el C, la vorera del costat est, on son els equipaments fa 2,00 metres, 

mentre que el costat oest, disposa d’aparcament amb una amplada de vorera de 2,00 

metres sense comptar es aparcaments i de 6,50 metres en total. 

 

Al costat del carrer E hi ha 1,50 metres de vorera de panot 20x20, al costat oest hi ha 

la vorera de 1,50metres amb un remat de vorada de jardí. 

 

Al costat nord del carrer D hi ha 2,00 metres de vorera de panot 20x20 i al altre costat 

hi ha vorada de 8x100x20cm que separa l’espai verd del carrer.  

 

Al carrer B i al carrer C  hi ha als dos costats 1,50 metres de vorera de panot 20x20.  

 

El carrer C esta dividit a dos tros separats pel carrer A. Del carrer A fins al carrer D 

disposa de vorera de panot 20x20 de 1,50 metres al costat sud, i al costat nord 

disposa d’aparcament amb vorera de 1,50 metres d’amplada de panot 20x20 . Des del 
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carrer A fins el passeig esportiu disposa d’aparcaments als dos costats amb vorera de 

3,50 metres d’amplada de panot 20x20. 

 

La definició del eixos dels carrers es pot veure en el plànol.  

 

Replanteig 

 

En el plànol de perfils hi ha totes les cotes que permetran fer les alineacions per traçar 

els nous vials. 
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ANNEX 4 : SERVEIS AFECTATS 

 

En tot projecte d’obra pública, es contemplarà aquest apartat. El seu pes a nivell 

constructiu o requeriment de modificació de les instal·lacions ja existents, 

condicionaran el grau de satisfacció de l’obra durant la fase d’explotació. El 

contractista sol·licitarà a les diferents companyies de serveis els plànols de situació, 

localitzant la seva ubicació per tal d’evitar qualsevol desperfecte i responsabilitzant-se 

d’aquests si es produïssin. En el projecte s’han definit en plànols (en planta la majoria 

d’aquests) i en forma d’annex la situació dels serveis que han de ser contrastats en 

obra. El contractista també haurà de demanar, com a pas previ a l’inici dels treballs, 

els corresponents permisos als organismes o entitats afectades per les obres, i haurà 

de complir les directrius i condicions que aquestes marquin. 

S’entén com el que va inclòs a càrrec del contractista, el subministrament dels 

elements necessaris per a la instal·lació de serveis de companyies per a poder 

executar l’obra, com poden ser el subministrament elèctric, d’aigua, elements de 

seguretat i salut, etc. 

Tota la informació dels serveis afectats s’ha distribuït en un joc de plànols que es 

descriuran a continuació amb els criteris que es defineixen en els següents apartats. 

Per a la redacció del present projecte ha estat necessari dur a terme un treball de 

recopilació d’informació, referent a l’estat actual del projecte, per tal d’analitzar quins 

serveis queden afectats . 

El punt de partida del projecte ha estat la topografia de la zona, ja que ens permet 

conèixer amb molt de detall l’estat actual i a la vegada deduir algunes dades referents 

als serveis existents. A fi de conèixer la realitat dels serveis existents hem de sol·licitar 

la implantació d’aquests, així com, la previsió de les noves xarxes que s’implantaran 

per tal de millorar aquests. 

Dins de l’àmbit d’actuació existeixen dues edificacions situades al costat de la 

carretera, una d'elles amb accés directe des d'aquesta i l’altra amb accés des del 

Passeig esportiu i des de la carretera. Les dues edificacions es mantindran fent 

modificacions a les tanques i als murs que les envolten. 

Hi ha serveis existents que donen subministrament a les dues cases unifamiliars i els 

edificis d’equipaments municipals, que es restituïran. 
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Durant les obres es posaran provisionals per donar subministrament a aquestes 

edificacions abans de ser substituïdes per les connexions a la nova xarxa.  

D’altre banda els elements a enderrocar, són els següents: 

- Edifici tipus cobert amb pou (11,60 m) 

- Edifici tipus cobert carrer Constitució (112,92 m) 

- Mur ( 8,30m ) 

- Vorera de panot (114,00m2) 

- Paviment asfàltic (314,20m2) 

- Fresat paviment (317,75m2) 

- Cuneta ( 47,00m) 

- Tanca (383,35m) 

- Arbres (28 unitats) 

- Columna d’ enllumenat (6 unitats) 

- Línia elèctrica de mitja tensió 

- Línia telefònica 

 

Els mitjans a utilitzar seran els següents.  

- Una retroescavadora de 95 hp amb martell de 800 – 1.500 Kg. 

- Una pala carregadora de 170 hp tipus CAT 950 o equivalent 

- Un camió de 12 Tn 

- Un equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 

- 1 Manobra especialista 

- Un oficial de 1a especialista 

- Un compressor portàtil amb 2 martells pneumàtics de 20 a 30 Kg 

Es procedirà a la demolició començant per el mur de pedra seguidament per la caseta. 

La runa serà classificada per tipologia de residu i serà carregada de forma diferenciada 

al camió de transport que la traslladarà als abocadors de destí d’acord amb la 

normativa. 

Els residus de fusta i teules que es generin seran seleccionats i transportats en un 

planta de triatge per tal de que puguin ser reciclats. 
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ANNEX 5: FERMS I PAVIMENTS 

 

L’objectiu és definir i justificar la solució adoptada pels diferents paviments contemplats 

a la urbanització. Pel dimensionament s’han adoptat les següents recomanacions o 

normatives. 

 

 Instrucció 6.1 y 2-I.C. “Seccions del ferm” de la Direcció General de Carreteres.  

 

Tot ferm ha de ser capaç de complir les següents funcions:  

 Proporcionar una superfície de rodadura còmode i de característiques 

permanents sota les càrregues repetides del tràfic al llarg d’un període 

suficientment llarg de temps. 

 

 Resistir les sol·licitacions del tràfic i repartir les pressions verticals degudes al 

mateix, de forma que les tensions actuants sobre l’esplanada siguin 

compatibles amb la seva capacitat de suport. 

 

 Protegir l’esplanada de la intempèrie i en particular, de les precipitacions. El 

dimensionament es basa en 2 paràmetres bàsics, que són la categoria del 

tràfic i la categoria de l’esplanada. 

 

TRÀFIC 

L’estructura del ferm, depèn, entre d’altres factors de l’acció del tràfic, fonamentalment 

del tràfic pesat, durant el període de projecte del ferm. Per aquest motiu, la secció 

estructural del ferm dependrà en primer lloc de la intensitat mitja diària de vehicles 

pesats (IMDp) que es preveu en el carril de projecte en l’any de posta en servei. 

Aquesta intensitat s’utilitzarà per establir la categoria del tràfic pesat. 

En la Instrucció 6.1-I.C., Seccions del Ferm es defineixen vuit categories de tràfic 

pesat, segons la intensitat mitja diària de vehicles pesats que es preveu pel carril de 

projecte l’any de posada en servei. Aquest apareix a les taules següents: 

Taula 1A- Categories de tràfic pesat de T00 a T2 
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Taula 1B- Categories de tràfic pesat de T3 a T4 

 

 

Una altre classificació, obtinguda de les recomanacions “Seccions estructurals de 

ferms urbans en sectors de nova construcció” divideix les vies urbanes dels sectors del 

sòl urbanitzable en 5 tipus, segons el nivell de tràfic que es preveu, d’acord amb 

l’activitat i tràfic del sector. 

En la següent taula es pot veure la classificació segons vivendes del sector i la 

IMDp/dia. 

 

 

 

Pot obtenir-se l’equivalència següent 

- Tràfic T4: equival V4, V5. 

- Tràfic T3: equival V3, V2. 

- Tràfic T2: equival V2, V1 

El sector del que és objecte el present projecte té una superfície de 4,89 Ha. i un 

número màxim de 268 vivendes lo que correspon una intensitat mitja diària de vehicles 
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pesats pel carril de 15-50 Vh/dia aproximadament pel moment en que es trobin la 

totalitat dels edificis de la zona a urbanitzar. Així els vehicles que circularan per la zona 

podem classificar-los de la següent manera:  

1. En fase d’execució  

- Tràfic pesat de camions 

2. En servei 

- Tràfic de vehicles pesats corresponents a les construccions a desenvolupar 

en el sector i la resta de vehicles lleugers, propis d’una zona residencial. 

3. Període de projecte 

- S’estima en 20 anys 

4. Tipus de tràfic: 

- Tràfic de vehicles lleugers propis de la zona residencial 

- Tràfic de vehicles pesats en fase de construcció 

- Tràfic de vehicles pesats per l’edificació posterior a realitzar 

Segons la normativa i amb el tràfic definit la categoria serà T32 (100>IMDp>/= 50), 

donat el tipus d’obra on no es preveu un increment de vehicles pesat, optarem per la 

solució següent: 

Categoria: T4 opció T41 (50>IMDp>/=25). 

ESPLANADA 

Per tal de preparar el terreny per a les obres de terraplenat, s’haurà d’actuar depenent 

del tipus de terreny que ens aflori, sent convenient de valorar la retirada de la capa 

més superficial de terreny de rebliment heterogeni que es troba en la zona d’actuació. 

Informació geotècnica: a l’Annex número 2 hem descrit la següent litologia:  

Els materials de la capa H corresponen a sols remoguts, vegetals o rebliments 

antròpics. Aquests hauran de ser retirats. Per sota hi ha dos grans grups, els de la 

capa A formats majoritàriament per llims que els podem classificar en sòls Tolerables, i 

els de la capa B formats per graves essencialment, sòls seleccionats tot i que conté un 

alt percentatge de fins i s’hauria de revisar. En qualsevol cas entren dins la 

classificació d’Adequats. Poden ser utilitzats com a coronació d’esplanada, no com a 

base o subbase. 
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En l’apartat 5.1 de la Norma 6.1- IC s’estableixen tres categories d’esplanada, 

denominades respectivament E1, E2 i E3. Aquestes categories es denominen segons 

el mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega (Ev2), obtingut d’acord amb 

la NLT-357 “Assaig de placa de càrrega” on els valors es recullen a la taula següent: 

 

Donades les característiques del terreny en el que s’ubica la urbanització, que queda 

reflectit a l’Annex nº2 i sempre quedant-nos al costat de la seguretat, ens quedarem 

amb una esplanada tipus E2.  

En el nostre cas haurem d’actuar de la següent manera:  

- En el cas de tenir el vial en un desmunt amb una profunditat d’excavació 

superior als 1,5 m: 

 Excavació de tota la terra vegetal, amb un grossor de 0,5 metres 

 Excavació de la resta de desmunt 

 Donat que estem en una zona de sòl adequat, hem de fer una sobre 

excavació i omplir-ho amb sòl seleccionat a fi de poder garantir que 

sota el ferm hi ha un mínim de 55 cm de sòl seleccionat (art. 330 del 

PG-3) 

- En el cas de tenir el vial en un desmunt amb una profunditat d’excavació 

inferior als 1,5 metres: 

 Excavació de tota la terra vegetal, amb un grossor de 0,5 metres 

 Excavació de la resta de desmunt 

 Donat que estem en una zona de sòl adequat, hem de fer una sobre 

excavació i omplir-ho amb sòl seleccionat a fi de poder garantir que 

sota el ferm hi ha un mínim de 75 cm de sòl seleccionat (art. 330 del 

PG-3). 

- En el cas de tenir el vial en terraplenat: 

 Excavació de tota la terra vegetal, amb un grossor de 0,5 metres. 

 Construcció de ciment i del nucli del terraplenat amb sòls tolerables 

del sector. 

 Construcció de la coronació del terraplenat amb sòls seleccionats 

amb un grossor de 75 cm. 
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 Podem recolzar tot el paquet de ferms sobre la coronació del 

terraplenat. 

SECCIÓ ESTRUCTURAL ESCOLLIDA 

Tipus d’esplanada: E2 

Vehicles pesats diaris: T41 (50>IMDp≥25) 

Viabilitat secundària de tot tipus d’actuacions residencials: 15-50 vh. 

Secció estructural del ferm: T41 

En els carrers A i D (2 capes) la secció estructural està formada per una primera capa 

de 15 cm de gruix de tot-u natural. A continuació una capa de tot-u artificial, que fa 20 

cm de gruix. I finalment una capa de 7 cm de gruix de mescla bituminosa AC22 bin D i 

una última capa de 5 cm de gruix de mescla bituminosa AC 16 surf D. Entre les capes 

hi trobarem el reg d’adherència, d’emulsió catiònica ràpida tipus ECR-1 i el reg 

d’imprimació, d’emulsió aniònica lenta tipus ECI-1. 

Pel que fa en els carrers B, C, part del D, E, F (1 capa) la secció estructural està 

formada per una primera capa de 20 cm de gruix de tot-u natural. A continuació una 

capa de tot-u artificial, que fa 20 cm de gruix. I finalment una última capa de 6 cm de 

gruix de mescla bituminosa AC 16 surf D. Finalment en el Passeig esportiu la secció 

estructural estarà formada per una primera capa de 25 cm de gruix de tot-u natural. A 

continuació una capa formigó, que fa 20 cm de gruix. I finalment una última capa de 8 

cm d’adoquinat.   

Les voreres es dediquen exclusivament al trànsit de vianants, i per tant no han de ser 

dimensionades sota cap criteri estructural que contempli el trànsit de vehicles. La 

secció escollida és la següent: 

- Paviment: panot de formigó de 20x20x4 cm, de color gris i segons model 

municipal morter de ciment de 380 kg/m3, aproximadament de 3 cm 

Les rigoles es formigonarien in situ amb formigó H-150 i estaran formades per peces 

blanques de 20x20x8 mm. Tindran la profunditat suficient per recolzar-se a la subbase. 

Presentaran una pendent del 10% cap a la vorada.  

El pendent transversal de la calçada serà del 2% des de l’eix de pavimentació fins a la 

línia de rigola.  
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DETERMINACIÓ DELS MATERIALS DE LA SECCIÓ ESTRUCTURAL ESCOLLIDA 

Mescles bituminoses 

S’utilitzaràn les mescles bituminoses en calent AC 16 surf D. Els husos granulomètrics 

de la barreja AC 16 surf D es troba a la taula 542.9 segons la UNE-EN 933-1 

 

Betum asfàltic 

Per l’elecció del tipus de lligant bituminós, així com per la relació entre la seva 

dosificació en massa i la del polvo mineral, s’haurà de tenir en compte la zona tèrmica 

estival definida a la figura. La zona del nostre projecte es troba en una zona tèrmica 

estival mitjana.  
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Així, per la categoria de trànsit T4, el tipus de betum asfàltic serà:  

- De penetració 60/70 per la barreja AC 16 surf D. 
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ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE
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ANNEX 6: ABASTAMENT D’AIGUA 

 

6.1 INTRODUCCIÓ 

Es dimensiona una xarxa per l’abastament de totes les parcel·les, tant privades com 

d’equipaments, així com també per l’abastament dels elements contraincendis i el reg 

de les zones verdes.  

Per al càlcul d’aquesta xarxa cal en primer lloc definir un esquema mitjançant trams i 

nusos. Després, conegut el cabal demanda i la pressió del punt de connexió a la xarxa 

existent s’aplica un model matemàtic que permet definir el diàmetre necessari per a 

cada ramal de la xarxa.  

La xarxa projectada serà de tipus mallada seguint el traçat dels carrers, de manera 

que tingui el màxim nombre de circuits tancats. Cada intersecció entre carrers forma 

un nus. Pel disseny de la xarxa, cal tenir en compte que es compleixin les següents 

condicions:  

 La pressió a cada punt ha d’estar entre 1 i 5 bar.  

 La velocitat màxima de l’aigua ha de ser d’1,5 m/s.  

 Les canonades de distribució són de polietilè d’alta densitat PE 100 PN10  

 En la mesura que sigui possible, unificar els diàmetres.  

 Els hidrants s’han de col·locar en una canonada de diàmetre mínim 100 mm 

(segons “Norma Básica NBE-CPI-82, sobre condiciones de protección contra 

incendios”) i amb una pressió mínima d’1 bar.  

Cal establir una xarxa d'hidrants en relació al servei d'extinció d'incendis, i cal tenir en 

compte que quan entrin en funcionament simultàniament dos de mateixa zona, la 

xarxa ha de seguir funcionant correctament (en aquest cas però la velocitat es 

considera correcta fins a 3,5 m/s).  

Els hidrants seran soterrats amb carcassa metàl·lica de color vermell i disposaran de 

dues sortides de 100 i 70 mm. Tindran vàlvula de seccionament amb trampilla d’accés 

per tal de deixar la columna seca. Entre la vàlvula de comandament i la carcassa de 

l’hidrants hi anirà una arqueta de 40x40 amb comptador de pas total i tapa de fosa 
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dúctil. S’estima que cada hidrant consumeix 60 m3/h, i s’instal·laran a distàncies iguals 

o inferiors a 200 m.  

Les boques de reg s’instal·laran a una distància no superior a 60 m entre elles, i també 

s’instal·laran amb comptador i arqueta; però en aquest cas no aniran amb carcassa 

metàl·lica sinó amb arqueta de 40 x 40 amb tapa metàl·lica.  

S’han adoptat vàlvules de comporta amb comandament manual i s’han col·locat al 

principi de cada tram per aïllar-ho en cas d’avaria.  

El traçat de la xarxa es mostra en el plànol corresponent en ell es grafia la planta 

d’aquest servei així com també la ubicació dels hidrants, vàlvules i boques de reg.  

Es preveu la col·locació de purgues als punts baixos del sector, que connectaran amb 

la xarxa de clavegueram. Cada unitat estarà formada per vàlvula de descàrrega i 

vàlvula de retenció.  

Els principals accessoris i elements de vàlvules serien les vàlvules de comporta, 

vàlvules de descàrrega, boques d'aire, hidrants i canonades. 

Les vàlvules de comporta seran del diàmetre adequat al tub en que es col·loquen. 

Tenen com a missió poder tancar el pas del flux per permetre reparacions i neteges. 

Estaran soterrades i s'accionaran per mitjà d'un testimoni.  

Les vàlvules de descàrrega es soterraran amb arqueta amb tapa i marc de foneria. 

Permetran el buidat dels trams de canonada en cas d'avaria. 

Les boques d'aire, també en arqueta, constaran de dos dispositius de valvuleria junts: 

una vàlvula de ventosa amb un diàmetre de difusor de 1mm per evitar l'acumulació 

d'aire en el tub i la cavitació; una vàlvula antiretorn per facilitar l'entrada d'aire en els 

buidats de les canonades. 

Per a la determinació de cabals es necessari establir les necessitats de consum del 

sector residencial projectat, segons l’ús del mateix. Es determina doncs, d’acord amb 

les dades exposades i als seus plànols. Es distingeixen diversos tipus de cabal segons 

el seu ús o procedència. Cal tenir en compte aquests consums a l’hora de dissenyar la 

xarxa:  

- destinat al consum domèstic  
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- destinat al consum dels equipaments  

- destinat al consum de les zones de terciari  

- destinat a l’enjardinament  

- destinat a la neteja viària  

- destinat a l’extinció d’incendis 

En ells es defineixen les superfícies i usos de sòl: vialitat, habitatges, equipaments, 

serveis tècnics i espais lliures. Segons el seu ús s’estableixen els següents criteris de 

consum, a l’hora de dissenyar la xarxa.  

 

ÚS  DOTACIÓ 

Domèstic 220 l/(hab·dia) 

Zona equipaments i serveis tècnics 4 l/(s·ha) 

Enjardinament 2 l/(m2·dia) 

Arbrat 13,2 l/(dia·ut) 

Neteja viària 1,2 l/(m2·dia) 

Zona comercial 0,9 l/(s·ha) 

Extinció contra incendis 1000 l/(min·ut) 

Dotacions de consum de cabal a aplicar a cadascun dels usos del sòl 

A més d’aquestes consideracions, se n’han de fer unes altres en relació amb l’horari 

de consum de les diferents zones:  

 El consum domèstic es realitza fonamentalment entre les 6 del matí i les 12 de 

la nit; es a dir durant 18 hores.  
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 El consum als equipaments es realitza entre les 8 del matí i les 8 de la tarda 

(12 hores). 

 El consum d’aigua per reg és realitza en hores de mínima demanda, en horari 

nocturns (8 hores).  

 La neteja viària es realitza en el període de màxima demanda, entre les 9 h i 

les 17 h (8 hores). 

 El consum dels hidrants serà com a màxim de dos al mateix temps durant 1 

hora.  

Per tractar-se d’una zona eminentment residencial s’aplicarà un coeficient punta 

(Kp) al consum domèstic. La dotació diària per habitant és la mitja dels consums 

registrats durant un any, però la distribució d’aquests consums no és regular, 

variant d’uns mesos a uns altres, així com els dies de la setmana i segons les 

hores del dia. A fi efecte de garantir el subministrament de la demanda màxima, 

s’aplica el coeficient punta què varia en funció del número habitants, en aquest cas 

per tractar-se d’una zona amb un número d’habitatges entre 50 i 250 (67 

habitatges) s’aplica un Kp de 5. 

6.2 CÀLCULS 

 Consum domèstic 

Al present projecte es determina el nombre exacte d’habitatges: 67. Es realitza la 

hipòtesis de 4 habitants per habitatge.  

La dotació de consum s’ha definit anteriorment com 220 l/hab·dia. S’ha estimat què el 

consum es realitzarà durant 18 hores. I s’aplicarà un coeficient punta de 5. A partir 

d’aquí es pot realitzar el càlcul per illa definit:  

 

ILLA 
DOTACIÓ 

(l/hab.dia)  
HABITATGES HABITANTS 

CABAL 

(l/dia) 
Kp 

CABAL 

(l/s) 

1 220 13 52 13000 5 1,003 
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2 220 26 104 26000 5 2,006 

3 220 14 56 14000 5 1,080 

4 220 14 56 14000 5 1,080 

TOTAL 5,168 

 

 Consum equipaments 

El present projecte presenta una àrea esportiva d’equipaments. La dotació 

considerada és de 4 l/m2·dia i el consum es realitzarà en 12 hores. 

 

ILLA 
DOTACIÓ 

(l/hab.dia)  

SUPERFÍCIE 

(m2) 

CABAL 

(l/dia) 

CABAL 

(l/s) 

5 4 9501,58 38006,32 0,880 

TOTAL 0,880 

 

 Consum enjardinament i arbrat 

Pel que fa a la zona verda, el projecte presenta una superfície de 9349,48 m2 que ha 

estat considerada en la seva totalitat a efectes de reserva d’aigua, tot i què a la zona 

de servitud de ferrocarril no es preveu la instal·lació de xarxa de reg i a la Rambla es 

preveu que sigui una zona pavimentada amb escossells aïllats. 
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DOTACIÓ (l/hab.dia)  SUPERFÍCIE (m2) CABAL (l/dia) CABAL (l/s) 

2 9349,48 18698,96 0,649 

TOTAL 0,649 

 

El disseny de la vialitat permet a priori la plantació d’un total de 98 arbres; la dotació 

per cada unitat és de 13,2 l/dia. Tot i què és habitual què el reg es realitzi en hores de 

mínima demanda, en primera instància , i a efectes de reserves de cabal, 

considerarem la possibilitat de què es porti a terme dins de les 8 h de jornada laboral.  

 

VIAL DOTACIÓ (l/u·dia)  UNITATS 
CABAL 

(l/dia) 

CABAL 

(l/s) 

PASSEIG 

ESPORTIU 13,2 64 844,8 0,029 

CARRER A 13,2 15 198 0,007 

CARRER E 13,2 18 237,6 0,008 

TOTAL 0,044 

 

 Consum neteja viària 

Per a la neteja dels vials s’assigna una dotació de 1,2 l/m2·dia i un temps de consum 

de 8 hores, per tant: 
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DOTACIÓ (l/m2.dia)  SUPERFÍCIE (m2) CABAL (l/dia) CABAL (l/s) 

1,2 10462,9 12555,48 0,436 

TOTAL 0,436 

 

 Consum sistema contra incendis 

Així mateix, d'acord amb el "Decret 241/1.994, sobre condicionaments urbanístics i de 

protecció contra incendis en els edificis" i el punt 2.4 del Apendix 2 de la NBE-CPI/96: 

"Condiciones de protección contra incendios en los edificios", es col·loquen una sèrie 

d'hidrants contra incendis de 100 mm, de tal manera que des de qualsevol punt a un 

hidrant existeixen menys de 100 m. Hauran de subministrar, funcionant dos de manera 

simultània, un cabal de 1.000 litres per minut, es a dir: 2x16,67 = 33,34 l/s 

 

HIDRANT Cabal (l/s) 
NÚMERO 

D'HIDRANTS 
CABAL (l/s) CABAL (l/s) 

100 33,34 2 33,34 120024 

 

Cabal de disseny: 

Per la realització dels càlculs, cal establir el cabal de disseny per a cadascuna de les 

hipòtesis de càlcul.  

Per al disseny de la xarxa amb els consums estimats en cada punt, i considerant nul el 

funcionament dels hidrants el consum total, serà:  

Per la realització dels càlculs, cal establir el cabal de disseny per a cadascuna de les 

hipòtesis de càlcul.  

Per al disseny de la xarxa amb els consums estimats en cada punt, i considerant nul el 

funcionament dels hidrants el consum total, serà:  
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Per la definició de la xarxa, considerant un incendi localitzat en els punts de la xarxa 

en que el càlcul anterior hagi resultat amb menys pressió residual, es realitzarà amb 

els dos hidrants més propers al punt d’incendi considerat. En aquest cabal supòsit de 

funcionament, es considera que els dos hidrants estan a màxim rendiment durant una 

hora, simultani amb la resta de consums, però aquests darrers, reduïts a la meitat. 

 

Els cabals necessaris obtinguts a partir de la demanda probable s’han distribuït en 

diferents nusos, creant així un sistema format per trams.  

Com es veurà als apartats següents, els dos hidrants més desfavorable per al 

funcionament de la xarxa són el 14 i el 21. Els cabals associats a cada nus seran 

doncs:  

 

 

 

 

Q domèstic 5,168
Q equipaments 0,88
Q enjardinament 0,693
Q neteja viària 0,436
Subtotal 7,177
10% pèrdues 0,71
TOTAL 7,88 l/s

Q domèstic 2,584
Q equipaments 0,44
Q enjardinament 0,3465
Q neteja viària 0,218
Subtotal 3,5885
10% pèrdues 0,36
Q contraincendis 33,34
TOTAL 37,3 l/s
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Per al dimensionament de la xarxa d’abastament s’ha creat un model d’assignació de 

cabals a nusos i branques que representa la realitat de la xarxa i què s’ha definit al 

punt anterior. 

Amb aquestes dades, i mitjançant un programa informàtic, pot obtenir-se el 

dimensionat dels tubs necessaris, així com altres dades d’interès, com són la diàmetre 

i la velocitat de cada nus.  

Aquest càlcul està dimensionat en cas d’incendi.  

 

 

 

 

NUS Cabal (l/s)

1-2 1,080

2-3 1,080

3-4 1,003

4-5 0,087

5-7 1,005

7-8 0,087

2-7 1,080

8-9 0,002

9-10 0,087

10-12 0,540

8-12 0,087

12-13 0,087

13-14 16,660

14-15 0,555

13-21 0,015

5-16 0,087

16-17 0,002

17-18 0,718

20-18 0,008

20-16 0,502

17-21 1,096

21-22 16,660

22-23 1,096
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ANNEX-7 

 

XARXA DE SANEJAMENT 

D’AIGÜES   
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ANNEX 7 : XARXA DE SANEJAMENT D’AIGÜES 

 

L’objectiu d’aquest annex consisteix en el càlcul de les xarxes de sanejament així com 

de drenatge, per tal de que es garanteixi l’evacuació d’aigües residuals a través de la 

xarxa de sanejament del municipi i la recollida d’aigües pluvials des de diferents zones 

de l’actuació fins al punt d’abocament. 

La zona objecte de projecte és una zona classificada com a urbanitzable, per tant no 

disposa actualment de sistema de sanejament. La xarxa a instal·lar serà, a petició dels 

tècnics municipals separativa és a dir, s’instal·laran dues xarxes, una, la de 

clavegueram, per a la recollida de les aigües residuals, i altra, la de pluvials, per a la 

recollida del cabal general per les pluges i altres aigües netes. 

La xarxa de sanejament recollirà les aigües residuals de totes les parcel·les i les 

conduirà per gravetat mitjançant el tub corresponen que a continuació proposarem. 

La xarxa d’aigües pluvials canalitzarà les aigües que arriben a l’àmbit, recollint l’aigua 

per mitjà dels embornals disposats en diferents punts del sector i conduint-la fins a la 

xarxa existent del municipi. 

 

CÀLCUL XARXA DE SANEJAMENT AIGÜES RESIDUALS 

 

En aquest apartat dimensionarem les conduccions necessàries per projectar la xarxa 

d’aigües residuals de l’àmbit d’actuació, de manera que s’aconsegueixi la correcta 

evacuació d’aquestes fins al punt d’abocament. 

Aquestes aigües es recolliran per mitja d’una xarxa de col·lectors que es construirà 

des de cada parcel·la edificable individual fins a empalmar amb la xarxa municipal. Els 

tubs d’escomesa a parcel·les es protegiran amb formigó en massa. El punt de 

connexió serà la xarxa de sanejament existent i aquest punt serà el més baix del 

sector pel qual les pendents dels col·lectors s’adaptaran sense cap tipus de problema 

a les rasants del carrer.  

 

Pel càlcul del cabal residual és necessari tenir en compte els diferents tipus 

d’abocaments. El càlcul de la dotació d’aigua per abastament s’ha realitzat d’acord 

amb la definició d’usos del sòl del Pla Parcial i, a partir d’aquí, es realitza el càlcul del 

cabal d’abocament a la xarxa de recollida d’aigües residuals.  

 

Les dotacions de consum de cabal a aplicar a cadascun dels usos són les següents:  
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 La demanda prevista per al consum privat és, als habitatges de 250 l/ habitant i 

dia.  

 La demanda per a les zones d’equipaments es considera de 4 l/m2·dia. 

 La demanda per a les zones de terciaris és de 0,5 l/m2·dia 

 La dotació per una àrea d’enjardinament públic és de 2 l/m2·dia, i de 13,2 l per 

unitat d’arbre i per dia.  

 Finalment es considera una dotació per neteja viària de 0,5 l/m2·dia 

 

Així doncs, fent les anteriors estimacions s’obtenen els següents cabals d’aigües 

residuals, recordant però què es tracta d’una xarxa separativa (únicament cal 

considerar el cabal residual domèstic, dels equipaments i del terciari):  

 

- Cabal mig domèstic.  

S’aplica la dotació establerta anteriorment de 220 l per habitant i dia. Es fa la hipòtesi 

de 4 habitants per habitatge.  

Es calcula el cabal mig per 24 hores: 

 

ILLA 
DOTACIÓ 

(l/hab.dia)  
HABITATGES HABITANTS 

CABAL 

DIARI 

(l/dia) 

CABAL 

MIG (l/s) 

1 220 13 52 13000 0,150 

2 220 26 104 26000 0,301 

3 220 14 56 14000 0,162 

4 220 14 56 14000 0,162 

TOTAL     268   0,775 

 

 

- Cabal zona equipaments 

 

S’aplica la dotació de 4 l/m2·dia. Es calcula el cabal mig per 24 hores.  

ILLA 
DOTACIÓ 

(l/hab.dia)  

SUPERFÍCIE 

(m2) 

CABAL 

DIARI 

(l/dia) 

CABAL 

MIG (l/s) 

5 4 9501,58 38006,32 0,440 

TOTAL       0,440 
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Cabal de disseny: 0,44 + 0,775 = 1,215 l/s 

 

     
      

     
          

 

D: dotació (220 l/hab. x dia) 

Kp: coeficient en punta (2,5) 

N: número d’habitants (268) 

 

El criteri seguit pel seu disseny ha estat tenint en compte el següent:  

 

 El diàmetre mínim del tub serà de 400 mm interior (500 mm nominal pel 

PEAD).  

 La velocitat de circulació de l’aigua serà superior a 0,6 m/s per evitar la 

sedimentació i inferior a 5 m/s per evitar fenòmens d’erosió (per tractar-se 

d’una xarxa separativa, aquesta comprovació es realitzarà per al cabal de 

disseny calculat anteriorment).  

 La secció màxima ocupada serà del 75% en previsió d’aportacions no 

controlades. 

 

Cal dimensionar el col·lector en funció del caudal circulant calculat prèviament, i amb 

aquesta finalitat s’aplica l’equació de Manning, la qual ens permet establir la 

descàrrega de cada un dels trams. També és necessari, i no menys important, 

conèixer les pendents de cadascun dels trams. Aquesta pendent es determina en 

funció de l’orografia del terreny i la nova pavimentació del sector.  

 

 

 

VIAL TRAM 
CABAL 

PROPI 

CABAL 

ACUMULAT 

(l/s)  

CABAL DE 

DISSENY (l/s) 

D 7-6 0,069 0,069 0,69 

D 6-5 0,00 0,774 7,738 

D 5-4 0,00 0,774 7,74 

D 4-3 0,440 1,214 12,14 

D 3-2 0,00 1,214 12,14 
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D 2-1 0,00 1,214 12,14 

A 13-10 0,220 0,220 2,198 

A 10-8 0,150 0,624 6,238 

A 8-6 0,00 0,705 7,048 

B 9-8 0,081 0,081 0,81 

C 12-11 0,150 0,150 1,5 

C 11-10 0,00 0,150 1,5 

C 14-10 0,00 0,104 1,04 

PASSEIG 15-14 0,104 0,104 1,04 

 

 

El càlcul de la secció de col·lector necessària pel cabal circulant, s’ha emprat la 

fórmula de  Manning-Strickler: 

 

  
    

 
      

 
 

 on: 

Q: cabal 

S: Secció de l’aigua 

Rh: radi hidràulic (Àrea/ Perímetre mullat) 

i: pendent 

n: coeficient de rugositat 

 

El valor de Manning depèn únicament de la descripció de la canonada, és a dir, del 

seu material, de manera que a un col·lector de PE li correspon n=0,009 (valor 

adimensional). 

En els plànols es mostra tan la planta com els perfils longitudinals dels col·lectors. En 

ells es pot veure que la rasant projectada està condicionada per la cota dels punts de 

connexió a la xarxa actual. Amb aquestes dades i sabent que el radi hidràulic 

correspon a la relació entre l’àrea i el perímetre mullat ja podem dimensionar la xarxa. 

Primerament haurem de trobar el diàmetre del col·lector i quina secció li correspon ja 

que ens trobem davant d’una conducció circular i són més tedioses que altres seccions 

com la rectangular o la trapezial. Ens ajudarem de la taula que tenim a continuació: 
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Aquesta taula ens dóna la relació entre calats, velocitats i cabals entre el conducte 

amb el calat d’estudi “h” i conducte ple. Les velocitats estan indicades com “U”, el calat 

“h” i el diàmetre com “d”.  

Uh: Vol dir la velocitat que hi ha en un calat “h” 

Ud: Representa la velocitat per conducte ple, és a dir, h=d 

Qh: Cabal per calat “h” 

Qd: Cabal per conducte ple, h=d 

Xarxa existent: trams 1-2/ 2-3/ 3-4 

TRAM 1-2 

Qd: 12,14 l/s 

i: 2,8 % 

Secció màx. ocupada: 60%  
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h/d: 0,60 taula => Qh/Qd =0,6725 

Tenint com a dada Qh, es pot calcular Qd amb la relació que ens dóna la taula 

Qd: Qh/0,6725 = 0,018 

  
    

 
      

 
 

      
 

     
         

 

 

   

          

                                                           

Utilitzant aquesta fórmula ens dóna un R=0,057 m per tan un DN de 600 és adient. 

L’àrea:     = 0,0314 és necessària per trobar la velocitat en la que circula l’aigua. 

Utilitzarem les següents fórmules:  

Ud = Qd/A = 0,018/0,0314 = 0,57 * 1,073 = 0,61 m/s  

 

TRAM 2-3 

Qd: 12,14 l/s 

i: 2,4 % 

Secció màx. ocupada: 45%  

h/d: 0,45 taula => Qh/Qd =0,4179 

Tenint com a dada Qh, es pot calcular Qd amb la relació que ens dóna la taula 

Qd: Qh/0,4179 = 0,029 

  
    

 
      

 
 

 

      
 

     
         

 

 

   

           

                                                           

Utilitzant aquesta fórmula ens dóna un R=0,07m per tan un DN de 600 és adient. 

L’àrea:     = 0,0314 és necessària per trobar la velocitat en la que circula l’aigua. 

Utilitzarem les següents fórmules:  

Ud = Qd/A = 0,029/0,0314 = 0,92 * 0,957= 0,88 m/s  
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TRAM 3-4 

Qd: 12,14 l/s 

i: 2 % 

Secció màx. ocupada: 45%  

h/d: 0,45 taula => Qh/Qd =0,4179 

Tenint com a dada Qh, es pot calcular Qd amb la relació que ens dóna la taula 

Qd: Qh/0,4179 = 0,029 

  
    

 
      

 
 

 

      
 

     
         

 

 

   

          

                                                           

Utilitzant aquesta fórmula ens dóna un R=0,073 m per tan un DN de 600 és adient. 

L’àrea:     = 0,0314 és necessària per trobar la velocitat en la que circula l’aigua. 

Utilitzarem les següents fórmules:  

Ud = Qd/A = 0,029/0,0314 = 0,92 * 0,957= 0,88 m/s  

 

 

 

TRAM 4-5 

Qd: 7,74 l/s 

i: 1,5 % 

Secció màx. ocupada: 0,5%  

h/d: 0,50 taula => Qh/Qd =0,5 

Tenint com a dada Qh, es pot calcular Qd amb la relació que ens dóna la taula 

Qd: Qh/0,5= 0,0155 
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Utilitzant aquesta fórmula ens dóna un R=0,0,06 m per tan un DN de 200 és adient. 

L’àrea:     = 0,0314 és necessària per trobar la velocitat en la que circula l’aigua. 

Utilitzarem les següents fórmules:  

Ud = Qd/A = 0,0155/0,0314 = 0,55 * 1,0 = 0,55 m/s 

 

TRAM 5-6 

Qd: 7,74 l/s 

i: 1,4 % 

Secció màx. ocupada: 45%  

h/d: 0,45 taula => Qh/Qd =0,4179 

Tenint com a dada Qh, es pot calcular Qd amb la relació que ens dóna la taula 

Qd: Qh/0,4179 = 0,019 

  
    

 
      

 
 

      
 

     
         

 

 

   

           

                                                           

Utilitzant aquesta fórmula ens dóna un R=0,066 m per tan un DN de 200 és adient. 

L’àrea:     = 0,0314 és necessària per trobar la velocitat en la que circula l’aigua. 

Utilitzarem les següents fórmules:  

Ud = Qd/A = 0,019/0,0314 = 0,61 * 0,957 = 0,59    m/s 

 

TRAM 6-7 

Qd: 0,69 l/s 

i: 1,8  % 

Secció màx. ocupada: 35 %  
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h/d: 0,30  taula => Qh/Qd =0, 2633 

Tenint com a dada Qh, es pot calcular Qd amb la relació que ens dóna la taula 

Qd: Qh/0,2633= 0,00262 

  
    

 
      

 
 

        
 

     
         

 

 

   

           

                                                           

Utilitzant aquesta fórmula ens dóna un R=0,03 m per tan un DN de 200 és adient. 

L’àrea:     =                 és necessària per trobar la velocitat en la que 

circula l’aigua. Utilitzarem les següents fórmules:  

Ud = Qd/A = 0,00262/0,00282 = 0,92 * 0,844 = 0,77 m/s 

 

TRAM 6-8 

Qd: 7,048 l/s 

i: 0,4 % 

Secció màx. ocupada: 40%  

h/d: 0,40 taula => Qh/Qd =0,3377 

Tenint com a dada Qh, es pot calcular Qd amb la relació que ens dóna la taula 

Qd: Qh/0,3377 = 0,0207 

  
    

 
      

 
 

       
 

     
         

 

 

   

           

                                                           

Utilitzant aquesta fórmula ens dóna un R=0,087 m per tan un DN de 200 és adient. 

L’àrea:     =                   és necessària per trobar la velocitat en la que 

circula l’aigua. Utilitzarem les següents fórmules:  

Ud = Qd/A = 0,0207/0,0237 = 0,87 * 0,904= 0,78 m/s 

 

TRAM 8-10 
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Qd: 6,238 l/s 

i: 0,4 % 

Secció màx. ocupada: 40%  

h/d: 0,4 taula => Qh/Qd =0,3377 

Tenint com a dada Qh, es pot calcular Qd amb la relació que ens dóna la taula 

Qd: Qh/0,3377 = 0,018 

  
    

 
      

 
 

      
 

     
         

 

 

   

           

                                                           

Utilitzant aquesta fórmula ens dóna un R=0,082 m per tan un DN de 200 és adient. 

L’àrea:     =                  necessària per trobar la velocitat en la que circula 

l’aigua. Utilitzarem les següents fórmules:  

Ud = Qd/A = 0,018/0,0211= 0,85 * 0,904 = 0,76 m/s 

 

TRAM 10-13 

Qd: 2,198 l/s 

i: 0,6 % 

Secció màx. ocupada: 35%  

h/d: 0,35 taula => Qh/Qd =0,2633 

Tenint com a dada Qh, es pot calcular Qd amb la relació que ens dóna la taula 

Qd: Qh/0,2633 = 0,0083 
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Utilitzant aquesta fórmula ens dóna un R=0,06 m per tan un DN de 200 és adient. 

L’àrea:     =                 és necessària per trobar la velocitat en la que 

circula l’aigua. Utilitzarem les següents fórmules:  

Ud = Qd/A = 0,0083/0,0113 = 0,73 * 0,844 = 0,62 m/s 

 

TRAM 8-9 

Qd: 0,81 l/s 

i: 0,6 % 

Secció màx. ocupada: 30%  

h/d: 0,30 taula => Qh/Qd =0,1960 

Tenint com a dada Qh, es pot calcular Qd amb la relació que ens dóna la taula 

Qd: Qh/0,1960 = 0,00413 

  
    

 
      

 
 

        
 

     
         

 

 

   

           

                                                           

Utilitzant aquesta fórmula ens dóna un R=0,037 m per tan un DN de 200 és adient. 

L’àrea:     =                  és necessària per trobar la velocitat en la que 

circula l’aigua. Utilitzarem les següents fórmules:  

Ud = Qd/A = 0,00413/0,0043 = 0,96 * 0,776 = 0,74 m/s 

 

TRAM 10-11 

Qd: 1,5 l/s 

i: 1,5 % 

Secció màx. ocupada: 35%  

h/d: 0,35 taula => Qh/Qd =0,2633 

Tenint com a dada Qh, es pot calcular Qd amb la relació que ens dóna la taula 

Qd: Qh/0,2633 = 0,0057 
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Utilitzant aquesta fórmula ens dóna un R=0,041 m per tan un DN de 200 és adient. 

L’àrea:     =                  és necessària per trobar la velocitat en la que 

circula l’aigua. Utilitzarem les següents fórmules:  

Ud = Qd/A = 0,0057/0,0053 = 1,075 * 0,844 = 0,9 m/s 

 

TRAM 10-14 

Qd: 1,04 l/s 

i: 1,3 % 

Secció màx. ocupada: 35%  

h/d: 0,35 taula => Qh/Qd =0,2633 

Tenint com a dada Qh, es pot calcular Qd amb la relació que ens dóna la taula 

Qd: Qh/0,2633 = 0,004 

  
    

 
      

 
 

      
 

     
         

 

 

   

           

                                                           

Utilitzant aquesta fórmula ens dóna un R=0,037 m per tan un DN de 200 és adient. 

L’àrea:     =                  és necessària per trobar la velocitat en la que 

circula l’aigua. Utilitzarem les següents fórmules:  

Ud = Qd/A = 0,004/0,0043 = 0,93 * 0,844 = 078 m/s 

 

TRAM 15-14 

Qd: 1,04 l/s 

i: 0,65 % 

Secció màx. ocupada: 35 %  
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h/d: 0,35 taula => Qh/Qd =0,2633 

Tenint com a dada Qh, es pot calcular Qd amb la relació que ens dóna la taula 

Qd: Qh/0,2633 = 0,004 

  
    

 
      

 
 

      
 

     
         

 

 

   

            

                                                           

Utilitzant aquesta fórmula ens dóna un R=0,042 m per tan un DN de 200 és adient. 

L’àrea:     =                  és necessària per trobar la velocitat en la que 

circula l’aigua. Utilitzarem les següents fórmules:  

Ud = Qd/A = 0,004/0,0055 = 0,72 * 0,844 = 0,61 m/s 

 

TRAM 12-11 

Qd: 1,5 l/s 

i: 0,5 % 

Secció màx. ocupada: 30%  

h/d: 0,630 taula => Qh/Qd =0,1960 

Tenint com a dada Qh, es pot calcular Qd amb la relació que ens dóna la taula 

Qd: Qh/0,1960 = 0,00765 

  
    

 
      

 
 

        
 

     
         

 

 

   

           

                                                           

Utilitzant aquesta fórmula ens dóna un R=0,057 m per tan un DN de 200 és adient. 

L’àrea:     =                és necessària per trobar la velocitat en la que circula 

l’aigua. Utilitzarem les següents fórmules:  

Ud = Qd/A = 0,0077/0,01 = 0,77 * 0,776 = 0,6 m/s 

 

S’obtenen els següents resultats: 
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VIAL TRAM 

CABAL 

(l/s) i (%) DIÀMETRE SECCIÓ v (m/s) 

D 7-6 0,69 1,8 200 35 0,77 

D 6-5 7,74 1,4 200 45 0,6 

D 5-4 7,74 1,5 200 50 0,55 

D 4-3 12,14 2 600 45 0,88 

D 3-2 12,14 2,4 600 45 0,88 

D 2-1 12,14 2,8 600 60 0,61 

A 13-10 2,20 0,6 200 35 0,62 

A 10-8 6,24 0,4 200 40 0,76 

A 8-6 7,05 0,4 200 40 0,78 

B 9-8 0,81 1,4 200 30 0,74 

C 12-11 1,50 0,5 200 30 0,6 

C 11-10 1,50 1,5 200 35 0,9 

C 14-10 1,04 1,3 200 35 0,78 

PASSEIG 15-14 1,04 0,65 200 35 0,61 

 

 

La xarxa a instal·lar serà per tan del diàmetre mínim exigit per la companyia 

subministradora, fins arribar a la connexió amb la xarxa de pluvials. El requisit de 

velocitat mínima es compleix a tots els trams, el de velocitat màxima, també.  

El nombre de pous a instal·lar és de 15, considerant que hi ha 3 pous existents que no 

caldrà modificar on s’adaptaran noves connexions i assoliran nous cabals.  

 

CÀLCUL XARXA PLUVIALS I DRENATGES 

 

Essent la xarxa de sanejament un sistema separatiu, es defineixen els plànols de 

planta i l’esquema de conques vessants. 

Pel que fa als materials, s’utilitzaran les seccions de tubs, pous de registre i embornals 

que es descriuen en els plànols de detall. Pel dimensionament dels col·lectors 

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

fi d’aconseguir un millor funcionament del sistema i procurar allargar la seva vida útil.  

 

 Càlcul hidràulic 
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Per al càlcul del cabal d’aigües pluvials es necessiten els coeficients d’escorrentia per 

a les superfícies i la intensitat de pluja que es dona a la zona. 

 

a) Coeficient d’escorrentia: 

Els diversos coeficient d’escorrentia pel tipus d’urbanització que tenim son: 

 

SUPERFÍCIE 
VALORS DE C 

MÍNIM MÀXIM 

Zona pavimentada 0,85 0,90 

Zona residencial 0,40 0,60 

Zona verd 0,05 0,3 

 

També seria necessari definir les conques internes que l’escorriment provocarà com a 

conseqüència de la urbanització del terreny.  

Per al càlcul hidrològic es segueix el següent mètode: 

 

             

Essent: 

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

It, T: intensitat de pluja mesurada en litres per segon i per hectàrea (l/s*ha) que 

correspon al màxim xàfec per un període de retorn donat (T) i per una durada 

corresponent al temps de concentració 

Tc= Te + Tr, on 

Te : temps d’escorriment 

Tr : temps de recorregut 

Cm : Coeficient d’escorriment mitjà  que correspon a la relació entre la quantitat de 

pluja i la quantitat d’aigua d’escorriment a l’àrea (A) durant el temps de concentració 

Qp : cabal d’aigües pluvials 

 

Per a zones verdes o residencials amb pendents suaus, com és el cas, es considera 

que el temps d’escorriment és de 10 minuts.  
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Les recomanacions per a la redacció de projectes de sanejament apunten que xàfecs 

de durada iguals o major que el temps de contracció donen lloc a cabals constants en 

el punt de càlcul, extrapolant aquesta dada es dimensiona la conducció pel cabal 

produït per un xàfec de durada igual al temps de concentració.  

Per tan tenim: 

      

                        

  

Així doncs, el temps aproximat que tarda l’aigua de pluja en arribar als pous de registre 

a través de les baixant o elements superficials de drenatge es fixa en 10 minuts 

(0,16h) 

 

Intensitat de càlcul de precipitació: 

 

         
  

  
 

           

       
 

 

I1/Id: relació entre la intensitat horària de la precipitació característica de 

l’emplaçament de la conca. En el nostre cas, 11. 

Id: Pd/24, essent Pd la precipitació màxima diària pel període de retorn de 25 anys. En 

el nostre cas la precipitació màxima diària serà de 66,28 segons dades de la zona 

estudiada. Aquesta dada s’obté a partir d’un procés de recopilació de les sèries de 

precipitacions màximes diàries de les estacions pluviomètriques de la conca d’estudi o 

de les proximitats en cas d’absència. Tampoc disten gaire de les dades que ens 

proporciona el Ministeri de Foment. Així que la intensitat Id en mm/h per un període de 

retorn de 25 anys és:  

 

   
  

  
 

     

  
                         

  

 

 

 

 

 

Així que fent ús d’aquesta fórmula obtindrem la intensitat de càlcul de la precipitació. 
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Seguidament, en els quadres que s’adjunten a continuació es calculen els diferents 

coeficients d’escorriment mitjans (Cm), corresponents a cadascuna de les conques 

definides al plànol adjunt a aquest annex. Els coeficient d’escorriment mitjà es 

determina com la suma de productes de les diferents superfícies pel seu coeficient, 

dividida per la superfície de la conca. Els coeficients d’escorriment són els definits 

anteriorment per a cadascuna de les superfícies que tenim.  

 

CONCA C1 Sup. Vial C2 
Super. 

Parcel·la 
C3 

Sup. 

Zona 

Verda 

Cm Sup. Total 

1 0,9 459,36 0,6 2778 0,3 0 0,643 3237,36 

2 0,9 360 0,6 5225,08 0,3 0 0,619 5585,08 

3 0,9 727,3 0,6 0 0,3 1014,78 0,550 1742,08 

4 0,9 332,78 0,6 0 0,3 4533,85 0,341 4866,63 

5 0,9 709,81 0,6 2915,45 0,3 0 0,659 3625,26 

6 0,9 234,56 0,6 0 0,3 0 0,900 234,56 

7 0,9 869,64 0,6 7366,56 0,3 1231,44 0,589 9467,64 

8 0,9 698,37 0,6 10203,97 0,3 0 0,619 10902,34 

9 0,9 944,68 0,6 0 0,3 0 0,900 944,68 

10 0,9 364,5 0,6 0 0,3 0 0,900 364,5 

11 0,9 293 0,6 0 0,3 0 0,900 293 

12 0,9 450,9 0,6 0 0,3 2569,41 0,390 3020,31 

13 0,9 540,81 0,6 0 0,3 0 0,900 540,81 

14 0,9 497,36 0,6 0 0,3 0 0,900 497,36 

15 0,9 515,13 0,6 0 0,3 0 0,900 515,13 

16 0,9 768,5 0,6 0 0,3 0 0,900 768,5 

17 0,9 663,62 0,6 0 0,3 0 0,900 663,62 

18 0,9 239,42 0,6 0 0,3 0 0,900 239,42 

19 0,9 335,08 0,6 0 0,3 0 0,900 335,08 

20 0,9 458,08 0,6 0 0,3 0 0,900 458,08 
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La distribució de cabals de les conques de la urbanització resulta ser:  

 

 

EIX CONCA TRAM S (Ha) Cm S*Cm (S*Cm)*i Qp 

E 1 15-14 0,32 0,643 0,206 0,3 24,06 

B 2 14-9 0,56 0,619 0,347 0,346 27,7492 

E 3 13-14 0,174 0,550 0,096 0,1 8,02 

C 4 13-11 0,4866 0,341 0,166 0,17 13,634 

F 5 12-11 0,3625 0,659 0,239 0,238 19,0876 

C 6 11-8 0,023 0,900 0,021 0,428 34,3256 

A 7 7-8 0,9467 0,589 0,557 0,55 44,11 

C 8 8-3 1,09 0,619 0,675 1,098 88,0596 

A 9 8-9 0,094 0,900 0,085 0,63 50,526 

A 10 9-10 0,0364 0,900 0,033 1,008 80,8416 

D 11 15-10 0,029 0,900 0,026 0,326 26,1452 

D 12 10-6 0,302 0,390 0,118 1,44 115,488 

PASSEIG 13 6-5 0,054 0,900 0,049 1,351 108,3502 

PASSEIG 14 5-4 0,0497 0,900 0,045 1,3 104,26 

PASSEIG 15 4-3 0,0497 0,900 0,045 1,2577 100,86754 

PASSEIG 16 3-2 0,0515 0,900 0,046 0,115 9,223 

PASSEIG 17 2-1 0,0768 0,900 0,069 0,069 5,5338 

D 18 6-16 0,0239 0,900 0,022 2,816 225,8432 

D 19 16-17 0,0335 0,900 0,030 2,846 228,2492 

D 20 17-18 0,0458 0,900 0,041 0,04 3,208 

 

Càlcul de la xarxa: 

 

El criteri seguir pel seu disseny ha estat tenint en compte el següent: 

- La velocitat de circulació de l’aigua serà superior a 0,6 m/s per evitar la 

sedimentació i inferior a 6m/s per evitar fenòmens d’erosió 

El càlcul de la secció de col·lector necessària pel cabal circulant s’ha calculat amb la 

fórmula de Manning-Strickler: 

 

  
    

 
      

 
 

 on: 

Q: cabal 
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S: Secció de l’aigua 

Rh: radi hidràulic (Àrea/ Perímetre mullat) 

i: pendent 

n: coeficient de rugositat 

 

Pel dimensionament de la xarxa es realitza un esquema on es distribuirà el cabal per 

trams (la numeració del nusos es correspon a la numeració dels pous al plànol de 

planta).   

 

 

 

 

 

D’acord amb aquest gràfic i pel cabal calculat als apartats anteriors es dimensiona la 

xarxa de pluvials a partir de l’optimització dels pendents dels col·lectors.  

 

TRAM 15-14 (Conca 1) 

Qp: 24 l/s 

i: 0,7 % 

Secció màx. ocupada: 50%  

h/d: 0,50 taula => Qh/Qd =0,5 
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Tenint com a dada Qh, es pot calcular Qd amb la relació que ens dóna la taula 

Qd: Qh/0,5 = 0,048 

  
    

 
      

 
 

 

      
 

     
         

 

 

   

           

                                                           

Utilitzant aquesta fórmula ens dóna un R=0,10 m per tan un DN de 200 és adient. 

L’àrea:     = 0,0314 és necessària per trobar la velocitat en la que circula l’aigua. 

Utilitzarem les següents fórmules:  

Ud = Qd/A = 0,048/0,0314 = 1,528*1= 1,528 m/s 

 

TRAM 14-9 (Conca 2) 

Qp: 27,74 l/s 

i: 2,4 % 

Secció màx. ocupada: 70%  

h/d: 0,70 taula => Qh/Qd =0,8380 

Tenint com a dada Qh, es pot calcular Qd amb la relació que ens dóna la taula 

Qd: Qh/0,8380 = 0,033 

  
    

 
      

 
 

 

      
 

     
         

 

 

   

           

                                                           

Utilitzant aquesta fórmula ens dóna un R=0,10 m per tan un DN de 200 és adient. 

L’àrea:     = 0,0314 és necessària per trobar la velocitat en la que circula l’aigua. 

Utilitzarem les següents fórmules:  

Ud = Qd/A = 0,033/0,0314 = 1,05*1,121= 1,178 m/s 

 

TRAM 13-14 (Conca 3) 



Urbanització Sector UD-1 (Sant Martí Sarroca)  Tutor/a: Adriana Martínez 

Autor/a: Mireia Canals Mir 

 

63 

 

Qp: 8 l/s 

i: 0,67 % 

Secció màx. ocupada: 40%  

h/d: 0,40 taula => Qh/Qd =0,3377 

Tenint com a dada Qh, es pot calcular Qd amb la relació que ens dóna la taula 

Qd: Qh/0,3377 = 0,236 

  
    

 
      

 
 

 

       
 

     
         

 

 

   

            

                                                           

Utilitzant aquesta fórmula ens dóna un R=0,08 m per tan un DN de 200 és adient. 

L’àrea:     = 0,0314 és necessària per trobar la velocitat en la que circula l’aigua. 

Utilitzarem les següents fórmules:  

Ud = Qd/A = 0,0236/0,0314 = 0,75*0,904= 0,68 m/s 

 

TRAM 13-11 (Conca 4) 

Qp: 13,6 l/s 

i: 2,1 % 

Secció màx. ocupada: 55%  

h/d: 0,55 taula => Qh/Qd =0,5866 

Tenint com a dada Qh, es pot calcular Qd amb la relació que ens dóna la taula 

Qd: Qh/0,5866 = 0,023 
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Utilitzant aquesta fórmula ens dóna un R=0,068 m per tan un DN de 200 és adient. 

L’àrea:     = 0,0314 és necessària per trobar la velocitat en la que circula l’aigua. 

Utilitzarem les següents fórmules:  

Ud = Qd/A = 0,023/0,0314 = 0,73*1,040= 0,76 m/s 

 

TRAM 12-11 (Conca 5) 

Qp: 19,04 l/s 

i: 0,2 % 

Secció màx. ocupada: 50%  

h/d: 0,5  taula => Qh/Qd =0,5 

Tenint com a dada Qh, es pot calcular Qd amb la relació que ens dóna la taula 

Qd: Qh/0,5 = 0,038 

  
    

 
      

 
 

 

      
 

     
         

 

 

   

           

                                                           

Utilitzant aquesta fórmula ens dóna un R=0,12 m per tan un DN de 315 és adient. 

L’àrea:     = 0,045 és necessària per trobar la velocitat en la que circula l’aigua. 

Utilitzarem les següents fórmules:  

Ud = Qd/A = 0,038/0,045 = 0,844*1= 0,844 m/s 

 

TRAM 11-8 (Conca 6) 

Qp: 34,24 l/s 

i: 2,2 % 

Secció màx. ocupada: 55%  

h/d: 0,55  taula => Qh/Qd =0,5866 

Tenint com a dada Qh, es pot calcular Qd amb la relació que ens dóna la taula 
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Qd: Qh/0,5866 = 0,0583 

  
    

 
      

 
 

 

       
 

     
         

 

 

   

           

                                                           

Utilitzant aquesta fórmula ens dóna un R=0,093m per tan un DN de 200 és adient. 

L’àrea:     = 0,0314 és necessària per trobar la velocitat en la que circula l’aigua. 

Utilitzarem les següents fórmules:  

Ud = Qd/A = 0,0583/0,0314 = 1,85*1,040= 1,93 m/s 

 

TRAM 7-8 (Conca 7) 

Qp: 44 l/s 

i: 0,45 % 

Secció màx. ocupada: 55%  

h/d: 0,55  taula => Qh/Qd =0,5866 

Tenint com a dada Qh, es pot calcular Qd amb la relació que ens dóna la taula 

Qd: Qh/0,5866 = 0,075 

  
    

 
      

 
 

 

      
 

     
         

 

 

   

            

                                                           

Utilitzant aquesta fórmula ens dóna un R=0,1379 m per tan un DN de 315 és adient. 

L’àrea:     = 0,0,058 és necessària per trobar la velocitat en la que circula l’aigua. 

Utilitzarem les següents fórmules:  

Ud = Qd/A = 0,075/0,058 = 1,29*1,040= 1,34 m/s 

 

TRAM 8-3 (Conca 8) 

Qp: 87,84 l/s 
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i: 1,3 % 

Secció màx. ocupada: 75%  

h/d: 0,75  taula => Qh/Qd =0,9121 

Tenint com a dada Qh, es pot calcular Qd amb la relació que ens dóna la taula 

Qd: Qh/0,9121 = 0,0962 

  
    

 
      

 
 

 

       
 

     
         

 

 

   

           

                                                           

Utilitzant aquesta fórmula ens dóna un R=0,12 m per tan un DN de 315 és adient. 

L’àrea:     = 0,0452 és necessària per trobar la velocitat en la que circula l’aigua. 

Utilitzarem les següents fórmules:  

Ud = Qd/A = 0,0962/0,0452 =2,12*1,134= 2,41 m/s 

 

TRAM 8-9 (Conca 9) 

Qp: 50,56 l/s 

i: 0,34 % 

Secció màx. ocupada: 55%  

h/d: 0,55  taula => Qh/Qd =0,5866 

Tenint com a dada Qh, es pot calcular Qd amb la relació que ens dóna la taula 

Qd: Qh/0,5866 = 0,086 
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Utilitzant aquesta fórmula ens dóna un R=0,15m per tan un DN de 315 és adient. 

L’àrea:     = 0,0706 és necessària per trobar la velocitat en la que circula l’aigua. 

Utilitzarem les següents fórmules:  

Ud = Qd/A = 0,086/0,0706 = 1,21*1,040= 1,26 m/s 

 

TRAM 9-10 (Conca 10) 

Qp: 80,64 l/s 

i: 0,5 % 

Secció màx. ocupada: 75%  

h/d: 0,75  taula => Qh/Qd =0,9121 

Tenint com a dada Qh, es pot calcular Qd amb la relació que ens dóna la taula 

Qd: Qh/0,9121 = 0,0884 

  
    

 
      

 
 

 

       
 

     
         

 

 

   

           

                                                           

Utilitzant aquesta fórmula ens dóna un R=0,14 m per tan un DN de 300 és adient. 

L’àrea:     = 0,0706 és necessària per trobar la velocitat en la que circula l’aigua. 

Utilitzarem les següents fórmules:  

Ud = Qd/A = 0,0884/0,0706 =1,25,*1,134= 1,41 m/s 

 

TRAM 15-10 (Conca 11) 

Qp: 26,14 l/s 

i: 2,7 % 

Secció màx. ocupada: 55%  

h/d: 0,55  taula => Qh/Qd =0,5866 

Tenint com a dada Qh, es pot calcular Qd amb la relació que ens dóna la taula 
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Qd: Qh/0,5866 = 0,04459 

  
    

 
      

 
 

 

        
 

     
         

 

 

   

           

                                                           

Utilitzant aquesta fórmula ens dóna un R=0,08m per tan un DN de 200 és adient. 

L’àrea:     = 0,0314 és necessària per trobar la velocitat en la que circula l’aigua. 

Utilitzarem les següents fórmules:  

Ud = Qd/A = 0,04459/0,0314 = 1,42*1,040= 1,47 m/s 

 

TRAM 10-6 (Conca 12) 

Qp: 115,48 l/s 

i: 1,5 % 

Secció màx. ocupada: 60 %  

h/d: 0,60  taula => Qh/Qd =0,6725 

Tenint com a dada Qh, es pot calcular Qd amb la relació que ens dóna la taula 

Qd: Qh/0,6725 = 0,1715 

  
    

 
      

 
 

 

       
 

     
         

 

 

   

           

                                                           

Utilitzant aquesta fórmula ens dóna un R=0,15m per tan un DN de 300 és adient. 

L’àrea:     = 0,0706 és necessària per trobar la velocitat en la que circula l’aigua. 

Utilitzarem les següents fórmules:  

Ud = Qd/A = 0,1715/0,0706 = 2,42*1,073= 2,60 m/s 

 

TRAM 6-5 (Conca 13) 

Qp: 108,21 l/s 
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i: 0,56 % 

Secció màx. ocupada: 60 %  

h/d: 0,60  taula => Qh/Qd =0,6725 

Tenint com a dada Qh, es pot calcular Qd amb la relació que ens dóna la taula 

Qd: Qh/0,6725 = 0,16 

  
    

 
      

 
 

 

     
 

     
         

 

 

   

            

                                                           

Utilitzant aquesta fórmula ens dóna un R=0,17m per tan un DN de 400 és adient. 

L’àrea:     = 0,125 és necessària per trobar la velocitat en la que circula l’aigua. 

Utilitzarem les següents fórmules:  

Ud = Qd/A = 0,16/0,125 = 1,28*1,073= 1,37 m/s 

 

TRAM 5-4 (Conca 14) 

Qp: 104,13 l/s 

i: 0,66 % 

Secció màx. ocupada: 60 %  

h/d: 0,60  taula => Qh/Qd =0,6725 

Tenint com a dada Qh, es pot calcular Qd amb la relació que ens dóna la taula 

Qd: Qh/0,6725 = 0,15 
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Utilitzant aquesta fórmula ens dóna un R=0,16m per tan un DN de 315 és adient. 

L’àrea:     = 0,0706 és necessària per trobar la velocitat en la que circula l’aigua. 

Utilitzarem les següents fórmules:  

Ud = Qd/A = 0,16/0,0706 = 2,12*1,073= 2,27 m/s 

 

TRAM 4-3 (Conca 15) 

Qp: 100,7 l/s 

i: 0,3 % 

Secció màx. ocupada: 65 %  

h/d: 0,65  taula => Qh/Qd =0,7559 

Tenint com a dada Qh, es pot calcular Qd amb la relació que ens dóna la taula 

Qd: Qh/0,7559 = 0,132 

  
    

 
      

 
 

 

      
 

     
         

 

 

   

           

                                                           

Utilitzant aquesta fórmula ens dóna un R=0,184m per tan un DN de 400 és adient. 

L’àrea:     = 0,125 és necessària per trobar la velocitat en la que circula l’aigua. 

Utilitzarem les següents fórmules:  

Ud = Qd/A = 0,132/0,125 = 1,056*1,073= 1,16 m/s 

 

TRAM 3-2 (Conca 16) 

Qp: 9,21 l/s 

i: 1 % 

Secció màx. ocupada: 40 %  

h/d: 0,40  taula => Qh/Qd =0,6725 

Tenint com a dada Qh, es pot calcular Qd amb la relació que ens dóna la taula 
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Qd: Qh/0,3377 = 0,027 

  
    

 
      

 
 

 

      
 

     
         

 

 

   

          

                                                           

Utilitzant aquesta fórmula ens dóna un R=0,08m per tan un DN de 200 és adient. 

L’àrea:     = 0,0314 és necessària per trobar la velocitat en la que circula l’aigua. 

Utilitzarem les següents fórmules:  

Ud = Qd/A = 0,027/0,0314 = 0,85*0,904= 0,77 m/s 

 

TRAM 2-1 (Conca 17) 

Qp: 5,53 l/s 

i: 0,8 % 

Secció màx. ocupada: 30 %  

h/d: 0,30  taula => Qh/Qd =0,1960 

Tenint com a dada Qh, es pot calcular Qd amb la relació que ens dóna la taula 

Qd: Qh/0,1960 = 0,0282 

  
    

 
      

 
 

 

       
 

     
         

 

 

   

           

                                                           

Utilitzant aquesta fórmula ens dóna un R=0,085m per tan un DN de 200 és adient. 

L’àrea:     = 0,0314 és necessària per trobar la velocitat en la que circula l’aigua. 

Utilitzarem les següents fórmules:  

Ud = Qd/A = 0,0282/0,0314 = 0,898*0,776= 0,7 m/s 

 

TRAM 6-16 (Conca 18) 

Qp: 225,08 l/s 
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i: 2,6 % 

Secció màx. ocupada: 75%  

h/d: 0,75  taula => Qh/Qd =0,9121 

Tenint com a dada Qh, es pot calcular Qd amb la relació que ens dóna la taula 

Qd: Qh/0,9121 = 0,246 

  
    

 
      

 
 

 

      
 

     
         

 

 

   

           

                                                           

Utilitzant aquesta fórmula ens dóna un R=0,15 m per tan un DN de 300 és adient. 

L’àrea:     = 0,0706 és necessària per trobar la velocitat en la que circula l’aigua. 

Utilitzarem les següents fórmules:  

Ud = Qd/A = 0,246/0,0706 = 3,5*1,134= 3,96 m/s 

 

TRAM 6-16 (Conca 19) 

Qp: 228,24 l/s 

i: 2 % 

Secció màx. ocupada: 75%  

h/d: 0,75  taula => Qh/Qd =0,9121 

Tenint com a dada Qh, es pot calcular Qd amb la relació que ens dóna la taula 

Qd: Qh/0,9121 = 0,249 
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Utilitzant aquesta fórmula ens dóna un R=0,16 m per tan un DN de 300 és adient. 

L’àrea:     = 0,0706 és necessària per trobar la velocitat en la que circula l’aigua. 

Utilitzarem les següents fórmules:  

Ud = Qd/A = 0,249/0,0706 = 3,53*1,134= 4 m/s 

 

 

TRAM 17-18  (Conca 20) 

En aquest tram tenim 2 pendents diferents, per una part i=1,1 i i=1,7 

Qp: 3,204 l/s 

i: 1,1/1,7 % 

Secció màx. ocupada: 30%  

h/d: 0,30  taula => Qh/Qd =0,1960 

Tenint com a dada Qh, es pot calcular Qd amb la relació que ens dóna la taula 

Qd: Qh/0,1960 = 0,0163 

  
    

 
      

 
 

 

      
 

     
         

 

 

   

                 

 

      
 

     
         

 

 

   

                

                                                           

L’àrea (i=1,1):     = 0,0137 i per la pendent d’1,7, l’àrea és de 0,0113 amb lu qual un 

DN de 200 és adient. La velocitat en la que circula l’aigua tenint en compte les 2 

pendents és la següent: 

Ud (i=1,1) = Qd/A = 0,016 / 0,0137 = 1,18*0,766= 0,92 m/s. 

Ud (i=1,7) = Qd/A = 0,016 / 0,0113 = 1,44*0,766= 1,11 m/s. 

 

RESULTATS 
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D’acord amb el cabal calculat als apartats anteriors es dimensiona la xarxa de pluvials 

a partir de l’optimització dels pendents dels col·lectors: 

 

 

 

 

 

EIX CONCA TRAM Q  i DIÀMETRE SECCIÓ VELOCITAT 

E 1 15-14 24,06 0,70 200 50 1,528 

B 2 14-9 27,7492 2,40 200 70 1,178 

E 3 13-14 8,02 0,67 200 40 0,68 

C 4 13-11 13,634 2,10 200 55 0,76 

F 5 12-11 19,0876 0,20 315 50 0,844 

C 6 11-8 34,3256 2,20 200 55 1,93 

A 7 7-8 44,11 0,45 315 55 1,34 

C 8 8-3 88,0596 1,30 315 75 2,41 

A 9 8-9 50,526 0,34 315 55 1,26 

A 10 9-10 80,8416 0,50 315 75 1,41 

D 11 15-10 26,1452 2,70 200 55 1,47 

D 12 10-6 115,488 1,50 315 60 2,6 

PASSEIG 13 6-5 108,3502 0,56 400 60 1,37 

PASSEIG 14 5-4 104,26 0,66 315 60 2,27 

PASSEIG 15 4-3 100,86754 0,30 400 65 1,16 

PASSEIG 16 3-2 9,223 1,00 200 40 0,77 

PASSEIG 17 2-1 5,5338 0,80 200 30 0,7 

D 18 6-16 225,8432 2,60 400 75 3,96 

D 19 16-17 228,2492 2,00 400 75 4 

D 20 17-18 3,208 1,1/1,7 200 30/30 0,92/1,11 

 

 

Per al cabal calculat es compleix en tots els casos els condicionants de velocitat, 

quedant així definida la xarxa de pluvials.  

Es preveu la instal·lació de 18 pous de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d’alçada 

aproximadament, ja que l’alçada màxima és de 2,70 m i no pot sobrepassar aquesta 

mesura. Es col·locaran a tots els canvis d’intersecció i direcció, i alineats amb les 

franges de pas de serveis a les parcel·les per tal de permetre la connexió de les 

escomeses.  
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També es portaran a terme les obres necessàries per adequar els pous existents de 

connexió.  

A més a més dels elements de captació, a la xarxa es preveu que connectaran 82 

escomeses que recolliran l’escorriment de les àrees privades dels habitatges. Es 

preveuen per a les àrees d’equipaments i de terciari.  

 

ELEMENTS DE CAPTACIÓ 

 

Els elements de captació a instal·lar als vials són els embornals i boneres, què es 

col·loquen longitudinalment a la calçada, i les reixes interceptores que es col·loquen 

transversalment per aconseguir una millor captació de l’escorriment superficial. Per 

tractar-se d’una zona residencial i evitat possibles sorolls no s’instal·larien a priori 

reixes interceptores, però degut a la rasant futura implementada al carrer del Sifó, amb 

un punt baix, s’ha considerat necessari assegurar que no es produiran tolls d’aigua 

mitjançant la instal·lació d’una reixa interceptora transversal en aquest punt. Per més 

seguretat, el càlcul dels embornals s’ha realitzat al marge de la capacitat d’absorció 

d’aquest element. Els valors característics de capacitat dels embornals (de dimensions 

aproximades 0,70x0,30 cm) en funció del pendent longitudinal del carrer són els 

següents: 

 

 

Es a dir, com més gran és el pendent longitudinal del carrer, menor és la capacitat 

d’absorció de l’embornal o reixa. Lògicament la capacitat augmenta amb el número 

d’elements instal·lats. Aquests valors segueixen la tendència polinomial que es mostra 

en el gràfic següent on, 

 

y = 0,3276·x2 – 4,8824·x +22,549 
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A fi i efecte de determinar el nombre d’embornals a distribuir al llarg dels vials es 

calcularà la capacitat d’absorció de l’element o elements i el cabal d’aportació de la 

zona. La capacitat de cada embornal es troba a partir del gràfic anterior, i està 

directament lligada a la pendent del carrer, què en cada cas, s’utilitzarà la més 

desfavorable, es a dir, la més gran. En referència al cabal, ara únicament caldrà 

considerar aquell que circula superficialment pels vials. Per al càlcul s’aplica igualment 

el mètode racional, Qv = C·I·A, on C és un coeficient de valor 0,9 per estar tota la 

conca pavimentada. L’àrea en aquest cas, és la conca assignada al tram, la qual 

correspon exclusivament a l’àrea de vial de la zona seleccionada. I la intensitat ha 

estat calculada anteriorment i te un valor de 250 l/s·ha. Amb la relació entre el cabal i 

la capacitat de l’embornal, s’obté el nombre mínim d’embornals necessaris. Amb la 

qual cosa coneixent la longitud del vial, i considerant que es col·loquen a ambdós 

costats de la calçada, es determina la distància màxima entre embornals. Així el cabal 

a absorbir per cada vial és de: 

 

 

 

      
Embornal Escorriment 

Nºmínim 

embonals 
Conca 

Tram S C 
I 

(mm/h) 
Qv Pendent Capacitat Cabal 

1 15-14 0,32 0,9 80,1 23,07 0,70 19,29 23,07 2 

2 14-9 0,56 0,9 80,1 40,37 2,40 12,72 40,37 4 

3 13-14 0,174 0,9 80,1 12,54 0,67 19,42 12,54 1 

4 13-11 0,4866 0,9 80,1 35,08 2,10 13,74 35,08 3 
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5 12-11 0,3625 0,9 80,1 26,13 0,20 21,59 26,13 2 

6 11-8 0,023 0,9 80,1 1,66 2,20 13,39 1,66 1 

7 7-8 0,9467 0,9 80,1 68,25 0,45 20,42 68,25 4 

8 8-3 1,09 0,9 80,1 78,58 1,30 16,76 78,58 5 

9 8-9 0,094 0,9 80,1 6,78 0,34 20,93 6,78 1 

10 9-10 0,0364 0,9 80,1 2,62 0,50 20,19 2,62 1 

11 15-10 0,029 0,9 80,1 2,09 2,70 11,75 2,09 1 

12 10-6 0,302 0,9 80,1 21,77 1,50 15,96 21,77 2 

13 6-5 0,054 0,9 80,1 3,89 0,56 19,92 3,89 1 

14 5-4 0,0497 0,9 80,1 3,58 0,66 19,47 3,58 1 

15 4-3 0,0497 0,9 80,1 3,58 0,30 21,11 3,58 1 

16 3-2 0,0515 0,9 80,1 3,71 1,00 17,99 3,71 1 

17 2-1 0,0768 0,9 80,1 5,54 0,80 18,85 5,54 1 

18 6-16 0,0239 0,9 80,1 1,72 2,60 12,07 1,72 1 

19 16-17 0,0335 0,9 80,1 2,42 2,00 14,09 2,42 1 

20 17-18 0,0458 0,9 80,1 3,30 1,1/1,7 17,57 3,30 1 

 

Aproximant al número sencer immediatament superior el nombre d’embornals resulta 

molt petit en alguns trams, sent el nombre mínim total d’embornals a instal·lar a la 

urbanització de 57 unitats. S’adopta doncs el criteri de situar sempre un embornal 

abans dels passos de vianants encara que això suposi incrementar el nombre 

d’unitats. Els embornals es col·locaran a la línia de rigola, contigus a les vorades.  

 

Es pot instal·lar també una reixa interceptora  en el punt més baix que evitarà la 

possible acumulació d’aigua en aquest punt.  

 

XARXA DE DRENATGE  

 

A fi efecte d’evitar hidromorfismes per saturació del terreny, es projecta un sistema de 

drenatge a la plantació d’arbrat i a la zona verda. 

 

Aquest sistema consisteix en una xarxa de drenatge situada a la zona immediatament 

inferior al forat d’excavació de l’escossell.  
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La rasa drenant consta dels següents elements: 

 - Tub circular de PEAD per a drenatges, amb ranurat parcial en un arc de 220º, de 

doble paret, diàmetre nominal 110 mm.  

- Material granular tipus grava per a drens (Imáx= 30 mm), net d’argiles i llims, situat al 

voltant del tub.  

- Geotèxtil filtrant no teixit de densitat 125 g/m2 situat al voltant de les graves.  

 

 A cada tram de carrer la xarxa finalitzarà en una arqueta o pou de recollida de formigó 

prefabricat, de diàmetre mínim 80 cm, a partir del qual el cabal resultant serà 

transportat per un tub de PEAD corrugat per sanejament doble paret de diàmetre 200 

mm formigonat, fins a connectar amb la xarxa de recollida d’aigües pluvials. 

La capacitat del tub de drenatge de diàmetre nominal 110 mm es considera suficient 

en qualsevol cas, tot i què el pendent variarà en funció del pendent del vial i no podrà 

ser inferior al 0,5%. La variació de cabal seguirà la tendència de la gràfica següent 

(fòrmula de ManningStrickler). 
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ANNEX-8 

 

CÀLCUL D’INSTAL·LACIONS 
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ANNEX 8: CÀLCUL D’INSTAL·LACIONS 

 

1.INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT (PREVISIONS) 

 INTRODUCCIÓ 

El consum previst per a la zona a urbanitzar de 1000 KW, essent aquesta 

l’electrificació mínima segons el Reglament electrotècnic de baixa tensió, aprovat per 

decret 842/2002, del 2 d’agost de 2002. 

 

TIPUS W/tipus Potència 

53 habitatges unifamiliars en filera 9.200 287,96 

13 habitatges unifamiliars 5.750 61 

Institut d'ensenyament secundari 100.000 100 

Col·legi públic 63.000 63 

Enllumenat poliesportiu i camp de 

fútbol 31.500 31,5 

Enllumenat públic 18.000 18 

 

 INFRAESTRUCTURA 

 

- La instal·lació es realitzarà subterràniament en tot el seu traçat, distribuït des de 

l’armari de distribució. 

 

- Les canalitzacions aniran con a mínim a 60cm de profunditat i es farà servir un 

tub de polietilè corrugat de doble paret de 110mm y color vermell, sobre un llit de 

sorra i a les cruïlles de les calçades s’instal·larà un tub de reserva. Es col·locaran 

dos tubs de ferro galvanitzat i si per algun motiu especial la profunditat fos menor 

de 40cm els tubs podran ser d’acer o de PVC recoberts de formigó amb un grau 

de resistència al impacte segons UNE- EN 50.086-2-4. 

 

- Es col·locarà una cinta de senyalització que adverteixi de la existència de cables 

d’enllumenat, situat a una distància mínima del nivell del terra de 0,10m i 0,25m 

per sobre del tub. 
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- Els pericons seran de 40 x 40 cm i una profunditat mínima de 40cm. El marc serà 

de ferro galvanitzat o de fundació, i la tapa de fundació dúctil classe C-250 o de 

igual acabat que la acera. Es col·locarà com a mínim un pericó per bàcul i a cada 

canvi de direcció.  

 

- L’armari dels comptadors i distribució, podrà ser dividit en dos seccions, un pel 

quadre de maniobra i control, i l’altre per l’equip de mesura i protecció. Aquest 

armari serà del mateix tipus que hi ha actualment a la zona, ja sigui amb 

recobriment lateral i posterior amb obra, o prefabricat. Serà determinat pels 

serveis d’enllumenat públic. 

 

- La situació de l’armari serà la proposada en el plànol número 38 de xarxa 

d’enllumenat, situació que s’ha estudiat per tal que la localització sigui discreta i 

no molesti els vehicles ni als vianants. Serà accessible sense la necessitat de 

permisos. 

 

 CONDUCTORS 

- Tots els conductors seran del tipus DN 0,6/1kV. Seran de coure flexible amb 

aïllament de goma i coberta de especial antirrosegadors. 

- Les instal·lacions elèctriques de il·luminació es faran en sistema monofàsic amb 

una tensió de 230 V amb el neutre. 

- Els cables compliran la normativa UNE 21123. La secció no serà inferior de 

6mm2, excepte el cablejat de pujada al punt de llum que serà de 2x2,5mm2. 

Aquest conductor serà suportat mecànicament, sense admetre que pengi 

directament del portalàmpares. Serà antihumitat i capaç de treballar en règim 

permanent a temperatures de 70ºC. 

- No s’admetran empalmes dins de les canalitzacions. Els empalmes, derivacions i 

canvis de seccions no es faran dins de les canalitzacions, si no a caixes situades 

dins del suport de les lluminàries, i a una alçada mínima de 0,3 m sobre el nivell 

del terra o a una arqueta registrable, que garanteixi la continuïtat, l’aïllament i la 

estanqueïtat del conductor. 
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 PREVISIÓ DE POTÈNCIA 

 

El promotor, propietari o usuari de l’edifici fixarà l’acord amb l’empresa Subministrador 

la potència a preveure, la qual, per noves construccions no serà inferior a 5750W a 

230 V a cada vivenda, independentment de la potència a contractar per a cada usuari 

que dependrà de la utilització que aquest faci de la instal·lació elèctrica.  

A les vivendes amb un grau d’electrificació elevat, la potència a preveure no serà 

inferior a 9200 W. 

En tots els casos, la potència a preveure es correspondrà amb la capacitat màxima de 

la instal·lació, definida per la intensitat assignada de l’interruptor general automàtic, 

segons s’indica a la ITC-BT-25. 

- Càrrega total corresponent a un edifici destinat a vivendes 

La càrrega total corresponent a un edifici destinat principalment a vivendes 

resulta la suma de la càrrega corresponent al conjunt de vivendes, dels serveis 

generals dels edificis , de la corresponent als locals comercials i dels garatges 

que formen part del mateix. 

La càrrega total corresponent a varies vivendes o serveis es calcularà d’acord 

amb els següents apartats: 

 

1. Càrrega corresponent a un conjunt de vivendes 

S’obtindrà multiplicant la mitja aritmètica de les potències màximes 

previstes a cada vivenda pel coeficient de simultaneïtat indicat a la taula 1, 

segons el número de vivendes.  
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  Taula . Coeficient de simultaneïtat segons el número de vivendes 

Per edificis que la seva instal·lació estigui prevista per l’aplicació de la tarifa 

nocturna, la simultaneïtat serà 1 (Coeficient de simultaneïtat = nº de 

vivendes). 

2. Càrrega corresponent als serveis generals 

Serà la suma de la potència prevista en ascensors, aparell elevador, 

centrals de calor i fred, grups de pressió, enllumenat de portal, caixa 

d’escala i espais comuns i en tot servei elèctric general del edifici sense 

aplica cap factor de reducció per simultaneïtat =1. 

3. Càrrega corresponent als locals comercials i oficines 

Es calcularà considerant un mínim de 100 W per metre quadrat i planta, 

amb un mínim per local de 3450 W a 230 V i coeficient de simultaneïtat 1. 

4. Càrrega corresponent als garatges 

Es calcularà considerant un mínim de 10 W per metre quadrat i planta per a 

garatges de ventilació natural i de 20 W pels edificis de ventilació forçada, 

amb un mínim de 3450 W a 230 V i coeficient de simultaneïtat 1. 
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Quan en l’aplicació de la NBE-CPI-96 sigui necessari un sistema de 

ventilació forçat per a l’evacuació de fums d’incendi, s’estudiarà de forma 

específica la previsió de càrregues dels garatges. 

Per fer aquests càlculs s’han tingut en compte les premisses marcades al REBT, a la 

ICT-10: 

- 53 habitatges unifamiliars en filera amb una previsió d’electrificació elevada (9200 

W/habitatge) 

- 13 habitatges unifamiliars amb una previsió d’edificació de 5750 W/habitatge 

- 1 l’ institut d’ensenyament secundari amb una previsió de potencia de 100 KW 

- 1 collegi públic amb una previsió de potència de 63 KW 

- 1 enllumenat públic per a 13.650 KW 

- Pavelló poliesportiu i al camp de futbol, amb una previsió de potència de 31,5 KW 

 

CÀLCULS 

 

 Potència vivendes unifamiliars en filera : 

PT=  9,2· (15,3 + (53-21) · 0,5) = 287,96 KW 

 Potència unifamiliars: 

PT=  ((13 · 5,75)/13) · 10,6 = 61 KW 

 1 institut : 

PT= 100 KW 

  1 col·legi públic 

PT= 63 KW 

 1 enllumenat públic 

PT= 18 KW 

 Pavelló poliesportiu i al camp de futbol 

PT= 31,5 KW 

Per tan, la potència total requerida serà aproximadament de 600 KW 

 INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 

Per al càlcul de la potència i la secció dels conductors s’ha seguit el que especifica el 

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, actualment en vigor i el que especifiquen els 

Fulls d’ Interpretació del Ministeri d’ Indústria. 

Per al càlcul de les seccions dels conductors s’han seguit els següents passos: 
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a) S’ha calculat la intensitat del circuit mitjançant les fórmules següents: 

 

Circuit monofàsic: 

 

 

Circuit trifàsic: 

on: 

 

I = Intensitat en A. 

 P = Potència en W. 

 U = Tensió entre fase i neutre en V. 

 V = Tensió entre fases en V. 

  = Angle de desfàs entre la tensió i la intensitat. 

Un cop sabuda la intensitat en ampers, s’ha elegit el conductor segons les indicacions de 

les instruccions ITC-BT-06, ITC- BT-07 i ITC-BT-19. 

S’ha tingut en compte si el cable és unipolar o en mànega, si el circuit és monofàsic o 

trifàsic, el material de l’aïllament, el tipus d’instal·lació i els factors de correcció degut a 

agrupacions de cables. 

 

b) Per al càlcul de la secció per caiguda de tensió del mateix conductor, s’han 

emprat les següents fórmules: 

 Circuit monofàsic: 

cos


U

P
I

cos3


V

P
I
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Circuit trifàsic: 

  

on: 

 

 S = Secció del cable en mm². 

 P = Potència en W. 

 L = Longitud del conductor en m. 

  

 = Conductivitat del conductor en m/mm²×W 

 e = Caiguda de tensió en V. 

 U = Tensió entre fase i neutre en V. 

 V = Tensió entre fases en V. 

Per al càlcul de les seccions s’ha tingut en compte que la caiguda de tensió no sigui 

superior al 0,5 % entre la caixa general de protecció, conjunt d’amidament o centralització 

de comptadors i el quadre general, i a l’1 % en les derivacions individuals, fins als 

quadres d’abonats i en les línies generals des del quadre de serveis generals fins als 

quadres secundaris, deixant la resta, fins a un 3 % en enllumenat i un 5 % en força, des 

dels diferents quadres fins als punts de consum. 

La secció de cable escollit en cada línia és la major de les trobades en els apartats a) i b). 

 

eV

LP
S







2

eV

LP
S
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2 - INSTAL·LACIÓ DE GASOS I FLUIDS 

 

ANTECEDENTS 

 

En aquest projecte, es tracta de subministrar amb una xarxa de gas propà l’ àmbit del 

projecte, en el que es troben 66 vivendes i equipaments municipals. 

Malgrat que es realitzen càlculs i plànols de gas, no s’inclou cap pressupost ja que la 

instal·lació de gas l’abonarà gas propà. 

NORMATIVA A APLICAR 

 

Els textos legals bàsics per un coneixement dels condicionants tècnics del gas per a 

desenvolupar els seus aspectes planificadors son els següents: 

 Instrucció sobre documentació i posada en servei de les instal·lacions receptores 

de gasos combustibles (Ordre del 17 de desembre de 1985, del Ministeri d’ 

Indústria i Energia). 

 Reglament sobre instal·lacions d’emmagatzematge de gasos liquats del petroli 

(GLP) en dipòsits fixes. (Ordre del 29 de gener de 1986, del Ministeri d’ Indústria i 

Energia). 

 Reglament de xarxes i escomeses de combustibles gasosos en instruccions “MIG” 

(Ordre del 18 de novembre de 1974, del Ministeri d’ Indústria i Energia) BOE del 6 

de desembre de 1974; 8 de novembre de 1983 i 23 de juliol de 1984. 

 Reglament per a l’emmagatzematge de productes químics, gasos comprimits i 

liquats (Ordre del 21 de juliol de 1992, del Ministeri d’ Indústria i Energia). 

 Reial decret 1853/1993, pel que s’aprova el Reglament d’ Instal·lacions receptores 

de gas en locals d’usos domèstics, col·lectius o comercials. 

 

Necessitats 

Els usos a que estarà destinada la xarxa són principalment 66 habitatges unifamiliars. 

El grau de gasificació de les vivendes es classifica en tres grups: 

 Grau 1er: quan la potència simultània individual assoleix fins un màxim de 30 Kw, 

es a dir 25.800 Kcal/h = 25,8 te/h. 
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 Grau 2on: quan la potència simultània es major de 30 Kw. i fins a 70 Kw (60.000 

Kcal/h = 60,2 te/h). 

 Grau 3er: per a potències simultànies superiors a 70 Kw. 

 

La unitat de quantitat de calor es la termia (te) la qual es igual a 1000 Kcal (1 Kw = 860 

Kcal/h), estant expressada comercialment la potència dels diferents aparells bé en te/h 

o bé en Kcal/h, pel que per obtenir els cabals màxims ( o consums) nominals de 

cadascun d’ells a partir de P.C.S. del gas partirem de l’expressió (cabal nominal): 

Cabal [m3(N)/h] = Potència (te/h)/P.C.S. te /m3 (N) 

El coneixement de les potències útils i gastos nominals dels aparells de gas resulta 

una exigència primordial pel coneixement de les demandes de la consegüent 

infraestructura. La gran varietat existent d’aquests aparells i l’absència de valors 

normalitzats entre ells fa, en la pràctica, aleatori un coneixement precís d’aquesta 

circumstància que ajustarem a unes dades mitges corresponents als aparells 

següents: cuines, radiadors murals (no normalitzats), calentadors instantànis i calderes 

murals de calefacció. 

 

 

TAULA 1 

 CONSUMS D’ APARELLS DOMÈSTICS  

 Tipus d’aparell  Consum en Kcal/h 

Cuina de dos focs 5.000 

Cuina de quatre focs 12.000 

Forn d’un mòdul 6.000 

Calentador 5 l/min 7.500 

Calentador 10 l/min 15.000 

Calentador 16 l/min 19.500 
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Acumulador 80 litres 4.500 

Acumulador 120 litres 8.000 

Acumulador 200 litres 12.000 

Calderes calefacció 8.000, 10.000, 12.000, 15.000, 20.000 i 

24.000 Kcal/h, segons superfícies i balanços 

tèrmics de vivendes. 

 

També resulta possible l’ús d’una segona taula on s’estableix una classificació 

simplificada de les vivendes, basada en les condicions de subministrament. 

TAULA 2 

TAULA PER A DETERMINAR LES CARACTERÍSTIQUES DE LES VIVENDES I 

COMPTADORS. 

VIVEN

DA 

TIPUS 

APARELLS 

INSTAL·LATS 

GLP GAS 

MANUFACTUR

AT 

GAS NATURAL 

m3/h Comptador 

tipus 

m3/

h 

Comptado

r tipus 

m3/h Comptado

r tipus 

A Cuina 15 te/h 0,7 G 1,6 3,6 G 4 1,4 G 4 

B Cuina + 

Escalfador 125 

mte/min + 

Possibilitat 

radiador mural 

1 G 1,6 4,8 G 4 1,9 G 4 

C Cuina + 

Escalfador 250 

mte/min + 

Possibilitat 

radiador mural 

1,5 G 1,6 7,2 G 6 2,9 G 4 
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D Cuina + 

Escalfador 250 

mte/min + 

Calefacció 8 te/h 

1,8 G 1,6 8,5 G 6 3,4 G 4 

E Cuina + 

Escalfador 250 

mte/min + 

Calefacció 10 te/h 

1,9 G 1,6 9,2 G 6 3,7 G 4 

F Cuina + 

Escalfador 250 

mte/min + 

Calefacció 15 te/h 

2,2 G 2,5 10,8 G 10 4,3 G 4 

G Cuina + 

Escalfador 250 

mte/min + 

Calefacció 20 te/h 

2,5 G 2,5 12,3 
G 10 ó G 

16 
4,9 G 4 

H Cuina + Caldera 

calefacció mixta 

15 te/h 

1,5 G 1,6 7,2 G 6 2,9 G 4 

I Cuina + Caldera 

calefacció mixta 

20 te/h 

1,9 G 1,6 8,7 G 6 3,5 G 4 

J Cuina + Caldera 

calefacció mixta 

30 te/h 

2,5 G 2,5 11,9 
G 10 ó G 

16 
4,8 G 4 

Finalment, una última taula que recomanen les companyies de gas i que té un caràcter 

quasi oficial. 

 

TAULA 3 

TAULA DE POTÈNCIES NOMINALS DELS APARELLS D’ÚS DOMÈSTIC 
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   POTÈNCIES NOMINALS 

APARELL TIPUS  Kcal/h Kw. 

Cuina Tots els tipus  10.000 11,6 

Escalfador 

aigua 

instantani 

Calibre 5 litres/min 10.000 11,6 

Calibre 10 litres/min 20.000 23,3 

Calibre 13 litres/min 25.000 29,1 

Calibre 15 litres/min 30.000 34,9 

Escalfador 

aigua 

acumulació 

Per cada 50 litres de 

capacitat 

NORMAL 1.600 1,9 

RÀPID 4.000 4,7 

ULTRARRÀPID 9.000 10,5 

Rentadora   6.000 7 

Calefacció 

Per cada 1000 

Kcal/h de necessitats 

de calor en la 

vivenda a calefactar 

CALDERA 1.300 1,5 

GENER. MIXTE 1.300 1,5 

AIRE CALENT 1.300 1,5 

RADIADOR 1.300 1,5 

 

La “Instrucció sobre documentació i posada en servei de les instal·lacions receptores 

de gasos combustibles”, estableix els valors dels cabals màxims probables o de 

simultaneïtat en les instal·lacions tant individuals com centralitzades. Per això, el seu 

coneixement i lectura és imprescindible per calcular correctament les xarxes d’aquest 

tipus per ser les dades contingudes en ella bàsics per a quantificar les demandes 

correctes. 

 

TAULA 4 

FACTORS DE SIMULTANEITAT 
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Nº de vivendes S1 (sense calefacció) S2 (amb calefacció) 

1 1 1 

2 0,50 0,70 

3 0,40 0,60 

4 0,40 0,55 

5 0,40 0,50 

6 0,30 0,50 

7 0,30 0,50 

8 0,30 0,45 

9 0,25 0,45 

10 0,25 0,45 

15 0,20 0,40 

25 0,20 0,40 

40 0,15 0,40 

50 0,15 0,35 

80 0,15 0,35 

Més de 80 0,15 0,35 

 

La sistemàtica general de càlcul a seguir es la mateixa per a tots els gasos amb petites 

variacions en funció de les unitats a fer servir, així com referències a materials 

específics. 

Si partim de la dada del cabal, la potència nominal d’utilització simultània es calcularà 

multiplicant el cabal obtingut pel poder calorífic superior del gas utilitzat, que en cas del 

gas propà és P.C.S. = 12 te/m3. 

 Psi = Qsi x PCS 
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Si el cabal s’expressa en m3/h el poder calorífic haurà d’expressar-se en Kcal/m3, si 

bé en el cas dels GLP es considera acceptable fer servir la unitat en Kg/h per facilitar 

així els càlculs. Si desitgem expressar la potència en Kw haurem de dividir el valor en 

Kcal/h per 860 ajustant-nos així a la classificació indicada en la O.M. 

En un mateix edifici de vivendes, si totes elles són d’un mateix grau de gasificació, 

s’indicarà que l’edifici és de l’esmentat grau, però això no indica que el bloc pugui estar 

integrat per vivendes de diferent grau de gasificació, encara que raons econòmiques i 

constructives indiquen la conveniència d’homogeneïtzar els programes en quant a 

demandes es refereix. 

En les xarxes de gasos canalitzats urbans el més habitual és alimentar un número de 

vivendes que resulta numèricament important en els que la simultaneïtat té menys 

importància mentre que en el cas de nuclis petits resulta obligada l’adopció d’unes 

simultaneïtats concretes a aplicar per obtenir el cabal màxim probable del conjunt en 

funció del cabal màxim probable individual. 

Si existeixen “n” vivendes i totes tenen el mateix grau de gasificació i inclús el mateix 

número i tipus d’aparells, el cabal màxim probable de les “n” vivendes de la instal·lació 

comú serà: 

 Qsc [m3/h] = n x Qsi x S 

Essent: 

 Qsc = cabal màxim probable del conjunt. 

 N = número de vivendes subministrades. 

 Qsi = cabal màxim probable de cada una. 

 S = factor de simultaneïtat. 

Per tant obtenim: 

 Qsc = 66 x 3,5 x 0,35 = 80,85 m3/h = Qsc 

La potència nominal simultània de les instal·lacions comuns serà: 

 Psc [te/h] = Qsc x PCS 

Essent: 
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Psc = potència nominal simultània de la instal·lació. 

 Qsc =  cabal màxim simultàni. 

 PCS = poder calorífic superior del gas de subministrament. 

I obtenim: 

 Psc = 80.85 x 12 = 970,20 te/h = Psc 

Dimensionament 

 

Sabent la pressió i el cabal, i suposant una velocitat del gas de 7 m/seg, traiem de 

l’àbac simplificat pel càlcul de gas propà, que l’escomesa per a les vivendes haurà de 

ser DN50. 

 

3.INSTAL·LACIÓ DE XARXA DE TELEFONIA 

 

La xarxa de telefonia serà aportada per la pròpia companyia de telèfons que subministra 

l’àrea. Malgrat això, s’ han previst unes línies de telefonia, així com els seus pericons per 

a poder donar servei a l’àmbit d’actuació, i que apareixen reflectides en els plànols. 

 

4 .INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT PÚBLIC 

 

El present annex comprèn la descripció i càlcul de la instal·lació material i elèctrica a 

realitzar per a l’enllumenat públic de la zona de futur vial públic del Sector UD-1, del 

terme municipal de Sant Martí Sarroca. 

 

Les necessitats energètiques de protecció i control es contemplen a partir de la 

instal·lació d’ells armaris d’enllumenat públic viari, de doble aïllament a la intempèrie, que 

contindrà en el seu interior els equips de Companyia (Caixa General de Protecció, Equip 

d’ Amidat, Quadre General de Comandament i Protecció, i el Quadre General de 

Distribució), més els Equips de Control de ENDESA. 
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 Luminàncies i paràmetres de qualitat 

 

No existeixen recomanacions CIE sobre nivells d’il·luminació i uniformitats. Això es deu a 

la major importància que aquest organisme atorga al càlcul de luminàncies com a 

paràmetre que veritablement recull la sensació visual deguda a la instal·lació de 

l’enllumenat. 

En aquest sentit el Document CIE 12.2 (1977) aconsella els valors de la següent taula, on 

tot són límits inferiors excepte l’increment de llindar (TI), que és el valor màxim permès. 

 

 

 

La classificació de les vies segons CIE 12.2 és la següent: 

 

Tipus de via 

Tipus i densitat del 

trànsit Tipus de calçada Exemple 

Trànsit 

motoritzat 

A 
Trànsit motoritzat dens i 

de gran velocitat 

 Calçades totalment 

separades 

Autopista, 

autovia  

B 

Trànsit motoritzat dens i 

de gran velocitat 

Carreteres importants 

per a trànsit exc. 

motoritzat, amb 

possibilitat de carrils 

separats per trànsit lent 

o peatonal 

Carretera 

interurbana. 

Carretera 

principal 

C 

Trànsit motoritzat dens 

o trànsit mixt de vel. 

Moderada 

Carreteres urbanes o 

rurals, importants, de tot 

ús 

Circumval·lació. 

Carretera 

comarcal 

Trànsit D Trànsit mixt important, Carrers de ciutats, de Carretera 
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mixt amb alta proporció de 

vehicles lents o vianants 

centres comercials, 

d'accessos a edificis, 

etc 

urbana. Carrer 

comercial 

E Trànsit mixt amb límit de 

velocitat i velocitat 

moderada 

Carreteres d'accés i 

unió entre zones 

residencials i entre 

carreteres de categoria 

superior 

Carretera 

d'accés. Carrer 

urbà 

 

 

Finalment es recullen les recomanacions que es troben al Dossier Tècnic de seguretat 

viària de l’Institut Català de Seguretat Viària que depèn del departament de Governació 

de la Generalitat de Catalunya i que porta el títol ‘L’enllumenat públic. Mes llum, més 

seguretat 

 

 

Donades les característiques de la zona a il·luminar, el nivell d’il·luminació mitjà en servei 

previst en el projecte és de 10 lux. Per a aconseguir-ho s’utilitzaran lluminàries amb 

làmpades de vapor de mercuri de 125 W de potència nominal de 4 m d’altura, en 

distribució a portell, separades 20 m entre sí, en el Passeig Esportiu. En totes les altres 

zones s’utilitzaran lluminàries amb làmpades de vapor de sodi de 125 i 150 W de 

potència nominal, amb làmpada tubular, col·locades sobre columnes troncocòniques de 

xapa d’acer galvanitzat en calent de 4, 6 i 9 m d’altura, en distribució a portell, separades 

entre 25 i 40 m entre sí.  
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 Característiques del subministrament 

El subministrament d’energia elèctrica per a l’alimentació dels punts de llum s’efectuarà 

per mitjà de un quadre de protecció i comandament situat a les zones d’equipaments més 

properes a la zona a il·luminar. 

 Potència nominal de les instal·lacions 

La potència total nominal serà de 13.650 W (84 punts de llum de 125 W i 35 de 150 W 

cadascú). Les instal·lacions compliran en tot moment amb la Normativa aplicable descrita 

seguidament i en especial amb l’ especificat en la Instrucció ICT.BT.09 referent a 

"Instal·lacions d’ Enllumenat Públic". 

 Prescripcions reglamentàries 

La normativa que regirà la instal·lació , manteniment i funcionament de la xarxa serà: 

 Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seves instruccions tècniques 

complementàries ITC BT. Reial Decret 842/2002 de 2 d’ agost. (BOE Nº: 224 de 

18/09/2002) 

 Normes Tecnològiques de la Edificació NTE-IEE "enllumenat Exterior" (B.O.E. de 

12.08.78). 

 Legislació aplicable a bàculs i columnes d’enllumenat exterior i senyalització de tràfic: 

Especificacions Tècniques de Candelers metàl·lics i la seva homologació por el MIE 

(RD 2642/85, 401/89 i OM de 16.05.89). 

 Normes Particulars d’ Enllaç de la Companyia ENHER, (Resolució de 24.02.83 de la 

Direcció General d’ Indústria de la Generalitat de Catalunya). 

 Normes UNE d’obligat compliment. 

 Ordenança General de Seguretat e Higiene en el Treball. 

 

L’abast del projecte comprèn els següents apartats: 

 Escomeses. 

S’instal·laran com es descriu en la norma particular UNIE 410.2 referent a "Escomeses 

subterrànies", i ajustant-se a les indicacions de la companyia subministradora. 

Es tindrà en compte que la caiguda de tensió màxima admissible no ha de superar l’1% 

de la tensió nominal, entesa aquesta des de el punt de connexió de la línia fins al 

mecanisme privat de comandament i protecció. 
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S’utilitzaran conductors de coure electrolític folrats de polietilè reticulat i coberta de PVC 

tipus RV 0,6/1 KV (UNE 21.118). La seva intensitat màxima admissible correspondrà als 

valors de las Taules I i II de la Instrucció ITC.BT 07 amb els factors de correcció indicats 

en la mateixa. 

La línia no presentarà en tot el seu recorregut cap tipus d’empalmament o connexió, 

instal·lant-se en l’interior de un tub de PVC de doble capa i Ø 75,8 mm, en l’interior de la 

rasa, a una fondària mínima de 0,60 m. 

Es tindrà en compte la separació mínima reglamentària. En particular, en encreuaments i 

paral·lelismes amb altres canalitzacions com aigua, gas i línies de telecomunicacions, 

serà de 0,20 m, i amb altres conductors d’energia serà de 0,25 m. 

En el nostre cas, i si l’ informe de la Cía Subministradora no difereix, s’instal·laran línies 

de 5x6 mm2 de secció. 

 Quadre Companyia: Protecció Individual, Equip d’ Amidament i Quadre General 

de Comandament i Protecció. 

 

Per al present subministrament s’instal·larà un conjunt d’amidament T- 2 per a 18 KW a 

3x380/220 V, format per dos conjunts modulars compostos pels següents elements: 

Protecció Abonat 

 3 fusibles DIN-O amb fusibles APR de 63 A 

 1 Neutre Seccionable 

 

Quadre d’Amidat 

 Comptador d’energia activa doble tarifa, trifàsic de 15 A 

 Rellotge horari de doble tarifa 

Es deixarà un mòdul buit preparat per a poder contenir un comptador d’energia reactiva. 

A través de las tapes dels mòduls que contenen l’equip d’amidament serà possible 

efectuar les lectures i observar íntegrament els aparells d’amidament. 

Els quadrants de lectura es situaran a 1,65 m respecte del terra, i poden estar situats, 

encara que només en cas justificat, a una altura d’ entre 1,45 i 1,80 m respecte del terra. 
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Quadre General de Comandament i Protecció 

S’instal·larà un interruptor automàtic magnetotèrmic de tall omnipolar que permeti el seu 

accionament manual, dotat de dispositius de protecció contra sobrecàrregues  i curt-

circuits, és a dir, un interruptor tetrapolar de 30 A, PCC 4,5 KA. 

Aquest interruptor realitzarà la funció d’ Interruptor de Control de Potència (ICP- M) de 

la Cía Subministradora, així com la d’interruptor de la instal·lació. 

 

Armari d’enllumenat públic 

Armari d’intempèrie realitzat en xapa d’acer inoxidable, premsat en calent, color gris de 

dues portes amb pany, contenint en el seu interior els conjunts modulars del Quadre de 

Companyia i el Quadre General de Distribució. 

Estarà dotat de teuladeta del mateix material, i es col·locarà sobre peanya de formigó 

armat amb passacables per a pas de línies. 

Quadres: Equip T-2 i Quadre General de Distribució 

Conjunt modular aïllant de polièster reforçat amb fibra de vidre que complirà amb les 

següents especificacions: 

 Doble aïllament, Classe IIA (UNE 20.098 i 20.314) 

 Autoexigible (UNE 53.315) 

 Classe tèrmica B 130C (UNE 21.305) 

 Grau de protecció IP559 (UNE 21.030) 

 Resistent a esquitxades i vapors de àcids, bases, olis, dissolvents i combustibles 

(UNE 21.95) 

 

Mecanismes 

Els interruptors automàtics magnetotèrmics seran de tall omnipolar i permetran el seu 

accionament manual. Estaran dotats de dispositius de protecció contra sobrecàrregues i 

curt- circuits. 

Tindran una vida elèctrica mínima de 20.000 maniobres i compliran amb lo especificat en 

la Norma UNE 20.103. 

Els interruptors diferencials tallaran el circuit que protegeixen quan es presenti un defecte 

d’aïllament igual o superior a 300 mA. 
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L’obertura del mateix quedarà senyalitzada mitjançant un indicador mecànic frontal (lletra 

O) que informarà de la obertura de tots els seus pols.  

Tindran una vida elèctrica mínima de 20.000 maniobres i compliran amb lo especificat en 

la norma UNE 20.383. 

Línies generals i canalitzacions  

Seran conductors multipolars de coure electrolític amb coberta i aïllament de PVC, tipus 

RVFV 0,6/1 KV, amb una secció mínima tant per a fases com per a neutre de 6 mm2. 

Els conductors s’instal·laran en l’interior de tubs corrugats de PVC de índex de protecció 

IP-7 de Ø 75,8 mm, a raó d’una línia per tub, estesos en el fons de la rasa oberta a lo 

llarg de les voreres, a una fondària mínima de 0,60 m. 

Es cobriran amb sorra o terra crivada i de forma que no puguin perjudicar-les la pressió o 

assentaments del terreny.  

Quan travessin calçades, guals, murs o fonaments, s’utilitzaran de fibrociment de Ø 150 

mm, embeguts en dau de formigó, a una fondària de 0,80 m. 

S’establiran registres suficients i convenientment distribuïts perquè la substitució, 

reposició o ampliació dels conductors pugui efectuar-se fàcilment. 

La instal·lació complirà les condicions generals per a encreuaments, proximitats i 

paral·lelismes recollides en el Capítol 6 de la Instrucció ITC.BT.06 "Xarxes subterrànies 

de distribució d’ Energia Elèctrica". 

Els empalmats i connexions dels conductors subterranis als punts d’enllumenat 

s’efectuaran en l’interior de la caixa de protecció de cada columna (bases d’ entrada- 

sortida), garantint- se la perfecta continuïtat del conductor i del seu aïllament, així com la 

seva estanqueïtat i resistència contra la corrosió. 

Suports 

Bàculs i columnes troncocònics d’acer de qualitat mínima AE-235 grau B galvanitzat en 

calent, que hauran de complir el RD 2642/85, RD 401/89 i OM de 16/5/89, dimensionats 

de forma que resisteixin les sol·licituds previstes en la Instrucció ICT.BT.03 amb un 

coeficient de seguretat no inferior a 3,5. Aquests suports seran de 4, 6 i 9 m d’altura, 3 ó 4 

mm de gruix de xapa, conicitat 14‰ i diàmetre de fixació amb la lluminària de 76 mm. 

Seran de materials resistents a les accions de intempèrie i estaran degudament 

protegides contra la entrada d’aigua de pluja i contra la acumulació i condensació d’aigua. 

Els suports i els seus anclatges i cimentacions es dimensionaran de forma que resisteixin 
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les sol·licitacions mecàniques, tenint en compte l’acció del vent, amb un coeficient de 

seguretat no inferior a 2,5. 

Hauran de tenir una obertura d’accés per a la manipulació dels elements de protecció de 

la lluminària, a una altura no inferior a 0,30 m respecte del terra i dimensions 300 x 115 

mm, dotada de porteta de grau de protecció contra projeccions d’aigua i accessible 

solament mitjançant l’ús d’accessoris específics. 

Les columnes de xapa de fins 5m d’alçada tindran un espessor mínim de 3mm. Per 

alçades superiors hauran de complir la normativa tècnica que ho regula. 

 

Si les columnes de xapa son de dues peces, la superior anirà encaixada a la inferior com 

a mínim 40cm, i tindran dos punts de soldadura. 

La alçada mínima dels bàculs serà de 4m. L’eix dels suports se situaran com a mínim a 

una distància de 0,70m de la vorera de la acera. 

Els bàculs artístics seran dels models que té homologats l’ Ajuntament de Sant Martí 

Sarroca. 

Tots els bàculs quedaran perfectament alineats als carrers i als perímetres que marqui la 

pavimentació de la zona. 

Caixa de Protecció 

Caixa de protecció IP559 dotada de borns de entrada i sortida per a línia d’alimentació i 

borns de sortida per a alimentació de la lluminària. 

Cablejat interior 

El cablejat interior de les columnes es realitzarà amb conductor de coure electrolític amb 

aïllament i coberta de PVC, tipus 0,6/1 KV de 2 x 2,5 mm2 de secció. 

Lluminàries 

Les lluminàries tindran un disseny tal que el seu flux lluminós no enfoqui més d’ un 8% 

cap al cel. 

A les lluminàries artístiques es permetrà una major dispersió. 

Els reflectors seran d’alumini polit o de materials derivats d’aquest, sense incloure els 

formats per superfícies pintades.  



Urbanització Sector UD-1 (Sant Martí Sarroca)  Tutor/a: Adriana Martínez 

Autor/a: Mireia Canals Mir 

 

102 

 

Les lluminàries utilitzades seran conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 i la UNE-EN 

60.598-2-5 en el cas de projectors exteriors. 

Posada a terra 

S’establirà una xarxa de terra amb objecte de limitar la tensió que amb respecte de 

terra puguin presentar en un moment donat les masses metàl·liques (suports), 

assegurant l’actuació de les proteccions per a eliminar el risc que suposa una avaria 

de les instal·lacions elèctriques. 

El circuit de posta a terra formarà una línia elèctricament continua. Les masses es 

connectaran sempre al circuit de terra per derivacions des d’aquest. 

Tots els elements de la xarxa de terra compliran amb les especificacions de la Instrucció 

ITC.BT.39. 

La xarxa de posada a terra constarà de presa de terra i derivacions a columnes. 

Presa de terra 

Per a la constitució de la presa de terra s’instal·larà un anell de conductor nu de coure 

recuit de secció no inferior a 35 mm2 que discorrerà per l’interior de la rasa que conté les 

canalitzacions d’enllumenat públic. Dit conductor tindrà una resistència elèctrica inferior a 

0,514 Ω/Km. 

A aquest conductor se li connectaran en paral·lel javelines d’acer estirat en fred 

recobertes per una capa de coure totalment llisa, de 2,00 m de longitud i 21 mm de 

diàmetre, una per cada suport. 

Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els elèctrodes seran sense aïllament, de 

coure de 35mm2 de secció mínima, si formen part de la mateixa xarxa de terra i aniran 

per fora de les canalitzacions dels cables d’alimentació; o bé aïllats mitjançant cables de 

tensió assignada 450/750V, amb recobriment de color verd- groc, amb conductors de 

coure de secció mínima de 16mm2 per xarxes subterrànies, i de la mateixa secció dels 

conductors de fase, i en aquest cas aniran per l’interior de les canalitzacions dels cables 

d’alimentació. 

El valor mitjà de la resistència de la xarxa de terra serà inferior a 50 Ω. 

Derivacions a suports 

Es realitzarà una derivació des de la xarxa de terra per a cadascú dels suports, en el punt 

d’unió de la xarxa general amb la javelina corresponent. 
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Aquesta derivació es realitzarà amb conductor de coure recuit de 35 mm2, d’iguals 

característiques a l’ anterior, unit a la xarxa de terra mitjançant soldadura aluminotèrmica i 

a la columna per terminal premsat de coure cargolat a les orelles interiors de les 

columnes previstes per a aquest fi. 

 Característiques de la il·luminació 

 

Per a la il·luminació del nou vial d’estudi, s’han adoptat els següents criteris bàsics 

 La secció considerada serà: 10 (cotes en metres) 

 Els punts de llum seran lluminàries tancades, amb làmpades de vapor de mercuri de 

125 W col·locades sobre columnes de 4m d’altura en el Passeig Esportiu, i 

lluminàries de vapor de sodi de 125 i 150 W de potència col·locades sobre columnes 

de 4, 6 i 9 m de altura per les altres àrees. 

 Tota la xarxa d’enllumenat es canalitza sota la vorera, amb la previsió de passos de 

calçada, amb tubs flexibles corrugats de pead de doble paret, tipus Armaflex, amb les 

característiques indicades en el preu unitari previst, per evitar aixafaments. 

 Els càlculs d’il·luminació es fan en base a lluminàries comercials amb dades 

fotomètriques que s’adopten únicament com a referència de qualitat. 

 

S’ha determinat que els carrers serà a portell. 

 

 

  

 

El grau d’uniformitat serà de com a mínim del 30%, excepte els passeigs, urbanitzacions 

unifamiliars, subportals, ponts,...que podrà ser del 20% i a parcs tipus forestals que podrà 

ser inferior. 
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Es cuidarà especialment l’enlluernament a persones. El grau d’enlluernament es pot 

classificar en: 

G Enlluernament Avaluació del enllumenat 

1 Insuportable Dolent 

3 Molest Inadequat 

5 Admissible Regular 

7 Satisfactori Bo 

9 Inapreciable Excel·lent 

 

Per al càlcul de línies s’ha tingut en compte les següents consideracions: 

 

 Les làmpades que disposin de reactància inductiva aniran convenientment 

compensades de manera que el seu factor de potència sigui igual o superior a cos  

= 0,90 inductiu. 

 Les línies que alimentin làmpades de descàrrega es preveuran per transportar la 

càrrega deguda als propis receptors, als seus elements associats i a les seves 

corrents harmòniques. 

 A efecte de càlcul de línies, la càrrega prevista en VA serà 1,8 vegades la potència 

nominal en watts dels receptors. 

 En el càlcul de línies, la secció de conductors es calcularà per densitat de corrent, i de 

forma que la c.d.t. màxima entre l’origen de la instal·lació i qualsevol punt d’utilització 

sigui inferior al 3% del valor nominal de tensió. 

 Les intensitats màximes admissibles en els conductors són les especificades en la 

Instrucció ITC.BT 07. 

 La c.d.t. es calcularà considerant connectats tots els receptors susceptibles de 

funcionar simultàniament. 

 La secció del conductor neutre serà la mateixa que la del conductor de fase fins a una 

secció de 10 mm2 inclusiva. 
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ANNEX-9 

 

MOBILIARI URBÀ I AJARDINAMENT 
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ANNEX 9: MOBILIARI URBÀ I ENJARDINAMENT  

 

CRITERIS D’INTERVENCIÓ 

 

Els criteris bàsics que s’han seguit per a poder fer la millor adaptació de la proposta a 

l’espai disponible han estat els següents: 

 Resoldre de manera pràctica l’accés i l’accessibilitat a persones amb mobilitat 

reduïda als diferents espais 

 Tria d’espècies arbustives i entapissant molt ben adaptades a les condicions 

climàtiques locals i amb resistència adient a les condicions d’ús de l’espai  

 Els espais de plantació tindran, sempre, una mida mínima de 2 metres, que 

permetrà evitar el pas ocasional de vianants i usuaris al seu través, sense 

necessitat d’afegir altres elements limitadors com tanques o baranes.  

 Incorporació de drenatges per al control de l’aigua de pluja en l’interior dels 

espais plantats  

 Redistribució de terres dins l’àmbit de l’obra, per a minimitzar els moviments de 

terres i minimitzar les extraccions de terres cap a abocador 

 Ús de pocs materials diferents per a facilitar les tasques de manteniment 

posterior 

 Implantació arreu d’una xarxa de reg localitzat per degoteig. 

 S’estendrà, arreu de les zones plantades que ho permetin, l’ús de l’encoixinat 

orgànic, com a mesura molt potent d’estalvi d’aigua, d’atenuació dels pics 

climàtics i de tancament del cicle de la matèria orgànica. 

 No fer ús d’il·luminació decorativa en els elements de jardineria, ja que és un 

focus de despesa i contaminació lumínica innecessari. 

 

PROPOSTA DE REORDENACIÓ DE LA URBANITZACIÓ 

 

Es configura el terreny dels espais verds respectant la mínima topografia actual. La 

distribució del espais neix de la necessitat d’ordenar els usos previstos: una zona 

verda més gran a la part més propera a la carretera amb una àrea de jocs infantils; 
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una zona verda naturalitzada al llarg de la riera en la banda sud del sector, amb vistes 

importants sobre el castell. La plaça estarà delimitada per un paviment de llambordins i 

on s’encaixen els jocs infantils es treballarà igualment amb sauló en tota la superfície. 

L’espai verd que resta al costat de la riera es tractarà superficialment amb una sembra 

de prat ornamental de baixos requeriments hídrics, així com paviment de sauló. Tots 

els detalls estan projectats al plànol així com el tipus d’arbustos. A cont inuació alguns 

arbres i arbustos:  

 

 

Lledoner, col·locat principalment a la plaça i al llarg del Passeig Esportiu 

 

Salvia arbustiva, al llarg del Carrer A  
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Melià, a la plaça 

 

Ceratonia, al costa de la Riera 

 

En l’espai del jocs es col·locaran drenatges en l’interior de la superfície plantada, per a 

recollir els eventuals fluxos d’aigua abans que entrin als espais pavimentats de la 

plaça i el seu perímetre.  

Els drenatges estaran connectats a la xarxa de sanejament de pluvials des carrers 

perimetrals. 

El termini d’execució de les obres es preveu de 6 mesos des de l’acta de replanteig de 

l’obra i de la senyalització i marcatge dels treballs. 

Com que la major part de la plantació és d’arbustos que es presenten en contenidor, la 

plantació es pot realitzar en un ventall temporal de l’any força ampli. La millor 

temporada per a la plantació d’arbrat serà la que permeti plantar dins la temporada 

més favorable de novembre a març. Pel que fa a les plantacions caldrà evitar les 

temporades de fortes pluges i evitar el mesos forts de calor estival: de juny a agost. 
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9.1 XARXA DE REG 

 

En el present document és recull totes les especificacions tècniques, amidaments i 

informació d’obligat compliment per al disseny i l’execució de noves instal·lacions de 

reg. Està dirigit a projectistes, direcció d’obra, contractistes i tècnics municipals.  

El present Plec de Prescripcions tècniques per al disseny i les instal·lacions de reg 

(que a partir d’ara es denominarà amb les sigles PPTR), té per objecte establir a través 

de preceptes i normes, les condicions, processos i qualitats mínimes a acomplir en els 

subministrament, obres, instal·lacions i qualsevol altre treball necessari per al disseny i 

l’execució d’un projecte d’instal·lació de reg. 

L'estructura en la nostre xarxa de reg estarà formada per: 

• Estructura bàsica: xarxa primària, secundària, canalitzacions, pericons i tapes. 

• Distribuïdors d’aigua 

• Programació 

 

ESTRUCTURA BÀSICA DE LA XARXA DE REG  

Les instal·lacions de reg dels parcs i jardins públics tenen dues parts: 

 -  Una propietat de la companyia subministradora formada pel comptador i una 

clau de pas anterior al mateix. La clau de pas anterior és de quadradet i està en una 

petita arqueta abans del comptador. Les dimensions d’aquests pericons les determina 

la companyia d’aigües. El manteniment de l'arqueta del comptador és responsabilitat 

de PIJBIM que s’encarrega de conservar-la neta i en  condicions per a facilitar les 

lectures. Qualsevol fuita o anomalia dins d’aquesta arqueta s’ha de notificar a la 

companyia subministradora. La clau de pas anterior és d'ús exclusiu de la companyia 

subministradora i no s'ha d'usar en cap cas tret d’una emergència i prèvia comunicació 

al departament de Consums.   

 - L’altra part de la instal·lació està formada per la xarxa de reg pròpiament dita, 

inclosa la clau posterior del comptador. 

S’aconsella projectar les instal·lacions per a cabals entre 3 i 16 m3/h que són 

subministraments considerats normals per la S.G.A.B. Si en casos excepcionals s’ha 

de poder regar més d’un sector alhora s’estudiarà la possibilitat de treballar amb 
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cabals de 25m3/h. En tot cas i independentment del cabal subministrat pel comptador, 

el sectors de regs no podran ser superiors a 8,5m3/h. 

El cabal necessari, es determinarà tenint en compte la zona a regar i les possibilitats 

d’ampliació d’aquesta. 

Les instal·lacions hidràuliques per a reg es realitzaran amb canonada de polietilè: 

- Baixa densitat (PE 32) en canonades de diàmetres ≤ 75 mm. 

- Baixa o mitja densitat (PE 50B i PE 80) per canonades 75>≤ 90 mm 

- Alta densitat (PE 50A i PE 100) i canonada rígida per > 90 mm. 

 Totes les conduccions i els accessoris de la instal·lació seran per a una pressió de 

treball com a mínim de 10 atm., i segons normativa per a ús alimentari. 

Xarxa primària  

És el tram de conducció d’aigua que va des de la connexió del bypass mestre, ubicat 

junt al comptador d’aigua, fins els diferents mecanismes que en posició de tancat 

mantenen la pressió. Dita xarxa primària constarà de dues instal·lacions independents, 

una per a les boques de reg que es connectarà abans del bypass mestre amb clau de 

pas, i l’altra per alimentar els diferents sectors de reg que es connectarà a la sortida 

del bypass mestre (Detall 3). 

Els accessoris d’unió fins a diàmetre de 75 mm, seran de llautó o fosa i en diàmetres 

de 90 mm., o majors, hauran de ser de llautó, osa electrofusió o termofusió fins al final. 

Quan en una instal·lació existent es connecta una nova instal·lació, és d’obligat 

acompliment demanar el corresponent permís de connexió. 

La connexió s’efectuarà a la sortida del bypass mestre, col·locant vàlvules de ràcord 

pla en totes les canonades per independitzar-les. 

En cas que la instal·lació on es sol·licita la connexió no estigui dotada de bypass 

mestre, caldrà efectuar-ho, annex al comptador (Detall 3). 

Sens perjudici dels corresponents càlculs hidràulics, i com a criteri general, en la xarxa 

primària de reg, el diàmetre de la canonada serà d’una mida ó ½” superior al diàmetre 

de la canonada d’entrada al comptador. 
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Quan la xarxa superi els 100 m. de longitud, el diàmetre de la canonada s’augmentarà 

dues mides ó 1” superior. Per raons constructives, quan es determini el diàmetre de la 

canonada, aquest es mantindrà constant en tota la seva longitud. 

  

El diàmetre de la xarxa primària de boques de reg serà de 50 mm Ø en una longitud 

de fins a 150 m. Si es supera dita longitud, s’augmentarà el diàmetre a 63 mm. 

Quan es tingui que efectuar un creuament de calçada, es col·locarà una vàlvula 

d’esfera fixa i juntes de ràcord pla d’igual diàmetre que la canonada, abans de 

l’encreuament de la calçada i s’ubicarà dins del pericó d’obra, de pas de calçada, amb 

tapa de fosa segons els criteris establerts per normativa. La xarxa primària haurà 

d’agrupar, mitjançant claus de pas, zones de 10 sectors de reg aproximadament. 

Xarxa secundària 

És el tram de canonada principal entre el bypass sectorial i la derivació als elements 

de distribució d’aigua, ja siguin difusors, aspersors, ramals de degoteig o exudants, i 

barbotejadors. És aquella que no manté la pressió d’aigua per tenir una via de sortida. 

Tots els accessoris d’unió podran ser de polietilè i específics de cada element. 

El diàmetre de la canonada en tota la seva longitud, dependrà del cabal que hi circuli 

(segons projecte) i de la seva longitud. Sense prejudici dels corresponents càlculs 

hidràulics i per un concepte constructiu com a criteri general: 

Cabal Canonada Accessoris 

1.000l/h 20 mm ½” 

2.000 l/h 25 mm ¾” 

4.000 l/h 40 mm 1 ¼” 

10.000 l/h 50 mm 1 ½” 

20.000 l/h 63 mm 2” 

Canalitzacions 

Sempre que sigui possible totes les canonades i cablejat hauran de discórrer sota 

paviment tou, evitant les zones asfaltades o pavimentades, i a una fondària de 50cm 

(en tots 2 casos). 
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 En zones de paviment dur, com poden ser aglomerats, panots, peces prefabricades,... 

es col·locaran passa tubs, amb el doble de diàmetre interior que el de les canonades, 

amb pericó de registre per cada 40 m de distància, com a màxim, de la mateixa 

manera que en corbes tancades i accessoris. El traçat de les canonades en zones de 

paviment, sorra o parterres, es realitzarà segons el detall de la figura número 4. En 

aquells casos on el traçat de la xarxa de reg discorri sobre un forjat tipus pàrquing, 

metro o altres, caldrà seguir la secció de detall 5 del present plec. 

En paviment tou amb sistema de drenatge de graves o altres materials, les canonades 

discorreran per sobre d’aquest sistema sempre que hi hagi com a mínim un gruix de 

40 cm de terra. 

Quan les instal·lacions hidràuliques tinguin que passar per la calçada es col·locaran 

tubulars amb arquetes de registre als dos costats de la calçada, ubicades aquestes a 

les voreres, fora de l’àmbit de guals i pas de vianants, sent visibles les tubulars en el 

seu interior (Detall 6). Com a cas excepcional i prèvia consulta als tècnics, aquells 

encreuaments de calçada amb canonada secundària de reg per degoteig on la calçada 

sigui<5m, no cal que tingui registre en pericó, sent aquest el mateix escocell del carrer.  

 Els diferents sistemes de distribució d’aigua, no es podran barrejar dins d’un mateix 

sector de reg. 

A) Rases: 

La rasa tindrà unes dimensions mínimes de 20 cm d’ample i 50 cm de fondària fins la 

generatriu superior del tub. Un cop oberta la rasa, es regularitzarà el fons amb una 

base de sorra (sauló), per a seient de la canonada de 15 cm. A continuació es 

procedirà a la col·locació de la canonada i es recobrirà amb una capa de 15 cm. de 

sorra (sauló), per evitar que qualsevol element (pedres, 

etc,....) toqui la canonada i seguidament es procedirà al farcit de la rasa. 

Quan en una mateixa rasa s’ubiquin diferents canonades o conduccions elèctriques, 

aquestes estaran separades entre elles uns 10 cm, per facilitar reparacions posteriors. 

-  Rases dins de parterres i paviments de sauló 

Les rases dins de parterres es reblaran sense compactar i deixant el terra amb un 

abombament de 10 cm. Si la terra de la rasa dels parterres té una granulometria fina, 

es podrà evitar la protecció de la canonada amb sauló. En zones verdes consolidades 
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serà obligat obrir les rases amb rasadores d’espasa de fins a 20 cm. d’amplada o 

manualment. 

Les rases fetes sobre paviment de sauló es reblaran amb sauló en tongades de 20 cm. 

piconades al 95 % PM. 

Quan en una mateixa rasa s’ubiquin vàries canonades o conduccions elèctriques, 

aquestes estaran separades entre elles uns 10 cm., per facilitar reparacions posteriors 

(Detall 4). 

- Rases en passos de calçades, voreres, paviments i paviments especials 

Pericons i tapes 

Les mides dels marcs de les tapes dels pericons seran: 120x60 cm (amb tapa de 

60x60cm) per by-pass mestres i by-pass sectorials dobles, de 60x60cm per la resta 

com serien registres, creuaments de calçada, vàlvules de descàrrega manual i 

automàtica,... amb frontisses i tanca. I, en tots els casos, especificarà “Reg Parcs i 

Jardins”. 

 Tots els pericons estaran formats per parets de 15 cm. de gruix de totxanes i el fons 

serà de 20 cm. de grava pel drenatge. Únicament es formigonarà el fons del pericó de 

la vàlvula de rentat que es connecti a embornal. 

El sentit d’obertura de la tapa, per seguretat, anirà cap a parterre i calçada.  

Els pericons restaran ubicats fora dels parterres a 30 - 40 cm. aproximadament de la 

vorada col·locant passa murs que connectin el pericó amb l’interior del parterre.  

En casos especials com poden ser mitjanes entre calçades, etc..., les arquetes 

s’ubicaran a l’interior del parterre a 30 cm de la vorada, quedant el marc de la tapa 

collat al pericó amb morter i acabant en bisellat el voltant del pericó per afavorir el 

creixement vegetal. 

L’interior del pericó anirà enfosquit amb morter tipus 1 i 3. Es disposaran passa murs 

amb un diàmetre doble al de la canonada a instal·lar. 

Les tapes dels pericons han de complir amb les següents característiques: 

 Tapa: 



Urbanització Sector UD-1 (Sant Martí Sarroca)  Tutor/a: Adriana Martínez 

Autor/a: Mireia Canals Mir 

 

118 

 

- Realitzada en fundició dúctil. ISO 1083/EN1563, classe B-125. Compleix amb la 

norma UNE EN-124, amb certificat emès per empresa acreditada ENAC o equivalent 

europeu. . 

- Superfície metàl·lica antilliscant tipus. 

- Tapa bloquejada amb el seu marc per una tanca d’un quart de gir per clau i extraïble 

a 90º. La tapa ha d’obrir més de 90º i com a màxim a 120º i ha de tenir un dispositiu 

antitancament de bloqueig de seguretat a un angle igual o superior a 90º. 

- 27kg de pes (tot el dispositiu 39kg en pericó simple i 80kg en pericó doble) 

- Tap de goma per protegir el pany. 

Marc: 

- Realitzat en acer galvanitzat en calent, laminat segons ISO 630. 

Manipulació: 

- Esforç d’aixecament entorn als 15 kg. 

- Desbloqueig i obertura amb clau. 

- La clau de bloqueig serveix per la seva manipulació una vegada bloquejada la tapa.  

A) Altres tapes i pericons (comptador d’aigua, freàtic,...)  

La dimensió del pericó del comptador d’aigua de reg vindrà determinada pel cabal 

sol·licitat en el projecte, i complirà les normatives vigents de la Societat General 

d’Aigües de Barcelona. (Detall 3)  

La resistència de la tapa haurà de complir amb la norma de resistència EN-124per als 

dispositius de cobriment i tancament descrits al grup 2, clase B-125. 

En relació al pes, no podrà superar els 20kg d’esforç. 

Les característiques de les tapes i pericons per a les connexions a la xarxa freàtica 

hauran de complir amb les especificacions tècniques del Departament Pla Director del 

Freàtic, d’Abastament ,de l’Àrea de Medi Ambient. 

DISTRIBUÏDORS D’AIGUA 
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Els distribuïdors d’aigua són aquells elements específics d’una instal·lació destinats a 

distribuir l’aigua d’acord amb una pluviometria determinada: boques de reg, aspersors, 

difusors, ramals de degoteig o exudants, barbotejadors, etc. 

Són elements fonamentals de qualsevol instal·lació ja què la seva correcta distribució i 

agrupació, respectant la seva pressió de funcionament, determinen una correcta 

uniformitat del reg i la pluviometria de cada sector de reg. És a dir els litres que 

s’aporten en un metre quadrat en una hora, dada força important en la programació del 

reg. 

Orientativament, les pressions de funcionament correctes dels diferents emissors són : 

- Aspersors comercials, estàndard tipus i compatibles de 2,5 a 3,5 atm 

- Difusors estàndard tipus i compatibles a 2 atm 

- Broquet giratori a 2 atm 

- Degotadors autocompensants entre 1 i 3,5 atm 

Com a pluviometries orientatives es considera: 

- Aspersors: de 8 a 20 mm/h 

- Difusors: de 40 a 50 mm/h 

- Broquet giratori: 12 a 18 mm/h 

- Degotadors arbrat ( 1 per m2): de 2 a 8 mm/h 

- Degotadors parterre ( 11 per m2): 25 mm/ 

Com a cas excepcional i prèvia consulta als tècnics de PiJBIM es podran incloure 

canyes per facilitar la distribució de l’aigua de reg a aquelles zones on la vegetació 

sigui existent i d’una certa alçada i el reg localitzat no sigui una solució. 

Boques de reg 

Les boques de reg estaran separades entre elles a no més de 50 m. de distància, 

l’esmentada distància no serà computable, en zones amb dificultats o obstacles, 

escales i en creuament de calçada per on circulin vehicles. 

L’alimentació hidràulica s’efectuarà de la xarxa primària per a cada una d’elles amb 

una canonada de 50 mm de diàmetre.  
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Si s’efectua una ramificació de la xarxa primària per a vàries boques de reg, aquesta 

serà d’igual diàmetre que la xarxa primària, i es segmentarà amb una vàlvula d ‘esfera 

fixa de juntes de ràcord pla, d’igual diàmetre que la canonada ubicada dins del pericó 

d’obra amb tapa de fundició.  

Les boques de reg s’ubicaran preferentment fora dels parterres i el més a prop 

possible d’aquests. 

Quan la xarxa de boques de reg discorri per zona pavimentada anirà protegida per una 

tubular rígida del doble de diàmetre interior que el diàmetre d’aquesta i es col·locaran 

pericons de registre en corbes tancades, accessoris i on es faci la derivació per 

alimentar la boca de reg.   

Reg per aspersió  

El reg amb aspersors és un sistema destinat al repartiment d’aigua d’acord amb una 

pluviometria prefixada, idoni principalment per a superfícies geomètricament bastant 

regulars, amb una amplitud considerable i de costat superior a 6 m. 

Aquest tipus de reg sempre serà automatitzat amb programador, i el càlcul hidràulic 

d’un sector de reg es farà tenint en compte que ha de ser pròxim al cabal subministrat 

pel comptador. S’utilitzaran aspersors de turbina amb vàlvula anti drenatge tipus i 

compatibles, segons els criteris aprovats per  La seva connexió a la xarxa secundària 

s’efectuarà amb accessoris específics de polietilè (collarets o tes i un petit tram de 

canonada de la secció equivalent a la rosca d’entrada: 25mm) amb juntes de tefló en 

les rosques.   

La distància entre aquests elements serà la necessària per efectuar una cobertura del 

100% sent el radi màxim, normalment, de 10 m. La canonada d’alimentació dels 

esmentats aspersors serà igual al diàmetre de la rosca d’entrada en una longitud 

màxima de 15 metres. Si es supera aquesta longitud, s’augmentarà el diàmetre de la 

canonada a la mida superior següent (Detall 13). 

Reg per difusió 

El reg amb difusors és un sistema de reg destinat a repartir l’aigua d’acord amb una 

pluviometria prefixada. És idoni per a superfícies geomètricament regulars, de 

dimensions reduïdes, a parterres amb una inclinació <15% per evitar escorrenties, en 

franges amb amplada fins a 3 m. i ubicades en mitjanes o laterals de calçada 

s’utilitzaran toveres (broquets) d’angle baix de 5º ó 15º. 
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Aquest tipus de reg sempre serà automatitzat amb programador i el càlcul hidràulic 

d’un sector de reg es farà tenint en compte que ha de ser pròxim al cabal subministrat 

pel comptador. S’utilitzaran difusors emergents amb vàlvula anti drenatge, tipus i 

compatibles amb pas de rosca de toveres (broquets) i carcassa, segons els criteris 

aprovats per PiJBIM. L’alçada mínima de la canya 

emergent serà de 10 cm.  

La seva connexió a la xarxa secundària s’efectuarà amb accessoris específics de 

polietilè (collarets o tes i un petit tram de canonada de la secció equivalent a la rosca 

d’entrada: 20mm) amb juntes de tefló en les rosques.  

La distància entre aquests elements serà la necessària per efectuar una cobertura del 

100% sent el radi màxim, normalment, de 4 m. La canonada d’alimentació del difusor 

serà igual al diàmetre de la rosca d’entrada en una longitud màxima de 15 metres. Si 

aquesta longitud és superada s’augmentarà el diàmetre de la canonada a la mida 

superior següent. 

Reg per difusió amb broquet giratori 

El reg amb difusors amb broquet giratori és un sistema de reg destinat a repartir l’aigua 

d’acord a una pluviometria prefixada. 

El reg per difusors amb emissors giratoris són recomanables: 

-En parterres amb fortes pendents (>33%), donat que disminueixen les escorrenties 

per la manera en que el broquet deixa anar l’aigua. 

- En aquelles zones on la pressió sigui condicionant donat que aquest tipus d’emissor 

giratori permet treballar a baixa pressió. 

- En aquells emplaçaments on no es pugui col·locar una xarxa de reg de degoteig 

(arbustiva). 

- En parterres amb superfícies irregulars. 

En aquells casos en que un únic comptador subministri aigua a molts sectors de reg, 

s’haurà d’estudiar la idoneïtat dels broquets giratoris, donat que la suma de tots els 

temps en que es troben obertes cadascuna de les electrovàlvules podria superar la 

franja horària establerta per regar (23h a 7h). Aquest tipus de reg sempre serà 

automatitzat amb programador i el càlcul hidràulic d’un sector de reg es farà tenint en 
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compte que ha de ser pròxim al cabal subministrat pel comptador. S’utilitzaran difusors 

emergents amb vàlvula anti drenatge, tipus i compatibles amb pas de rosca de toveres 

(broquets) i carcassa. L’alçada mínima de la canya emergent serà de 10 cm. 

La seva connexió a la xarxa secundària s’efectuarà amb accessoris específics de 

polietilè (collarets o tes i un petit tram de canonada de la secció equivalent a la rosca 

d’entrada: 20mm) amb juntes de tefló en les rosques.  

La distància entre aquests elements serà la necessària per efectuar una cobertura del 

100% sent el radi màxim, normalment, de 6 m. La canonada d’alimentació del difusor 

serà igual al diàmetre de la rosca d’entrada en una longitud màxima de 15 metres. Si 

aquesta longitud és superada s’augmentarà el diàmetre de la canonada a la mida 

superior següent. 

Reg per degoteig 

Aquest tipus de reg serà sempre automatitzat amb programadors i estarà dotat de filtre 

metàl·lic de 300µ (micres) desmuntable per facilitar la seva neteja. 

Aquest es col·locarà abans del bypass sectorial per protegir el màxim nombre 

d’elements de reg. També estarà dotat de vàlvula metàl·lica reductora de pressió, 

col·locada a sortida del bypass sectorial de 10 a 0,5 atm, amb manòmetre de pressió. 

La seva connexió a la xarxa secundària es farà amb els accessoris específics per a 

cada producte, col·locant vàlvula de ventosa, vàlvula drenant,... i altres accessoris 

corresponents segons el producte. 

La distància entre ells serà la necessària per donar una cobertura de reg, del 100% 

adient al tipus de planta que es pretengui regar. 

Les connexions amb les xarxes secundàries seran accessibles, quedant en zones de 

terra. 

- Reg per degoteig d’arbrat viari i jardineres 

En totes les obres de carrer on es realitza plantació d’arbrat, és obligatòria la 

instal·lació de reg per degoteig per al reg dels arbres. Un cop recepcionada l’obra, cal 

que Parcs i Jardins s’asseguri del seu funcionament durant al menys els quatre 

primers anys posteriors a la plantació. 
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Per un concepte constructiu i per poder ampliar la instal·lació posteriorment, la xarxa 

secundària del sistema de reg per degoteig de l’arbrat viari serà PE 40 mm de 

diàmetre, en una longitud màxima de 350 m. En zones pavimentades es protegirà amb 

tubular rígida del des i autocompensants de 2,3 l/h, inserits a cada 40 cm. com a 

màxim. Dites línies estaran separades 20 cm. de les voreres i entre elles 40 cm, 

quedant soterrades entre 5 i 10 cm. en funció del tipus de plantació. 

Al final del col·lector de sortida es col·locarà una vàlvula de ràcord pla del mateix 

diàmetre que la canonada dins del pericó, connectat al sistema de desguàs, pel 

rentatge de la instal·lació amb el fons formigonat i amb pendent suficient cap a 

l’embornal per afavorir l’evacuació. En cas que no es trobi cap embornal a la zona, 

caldrà col·locar un colze de llautó amb rosca mascle d’1” i deixar el fons del pericó 

drenant i amb graves. 

La instal·lació estarà dotada d’una vàlvula de descàrrega automàtica que s’ubicarà a 

tots els punts alts de la instal·lació, dins de pericó. Aquest pericó serà nou o podrà ser 

el del sector de reg o el de la vàlvula de rentatge. 

- Reg per degoteig en parterres de zona verda 

En aquest tipus d’instal·lació a la sortida del bypass sectorial es crearà una xarxa 

secundària formada per un col·lector d’entrada i un altre de sortida de polietilè (PE) del 

mateix diàmetre que el bypass. Entre els col·lectors es connectaran línies de 

canonada no superiors a 80 m. de longitud amb degolladors autonetejades i 

autocompensants de 2,3 l/h, inserits a cada 40 cm. com a màxim. Dites línies estaran 

separades 20 cm. de les voreres i entre elles 40 cm,quedant soterrades entre 5 i 10 

cm. en funció del tipus de plantació. Al final del col·lector de sortida es col·locarà una 

vàlvula de ràcord pla del mateix diàmetre que la canonada dins del pericó, connectat al 

sistema de desguàs, pel rentatge de la instal·lació amb el fons formigonat i amb 

pendent suficient cap a l’embornal per afavorir l’evacuació. En cas que no es trobi cap 

embornal a la zona, caldrà col·locar un colze de llautó amb rosca mascle d’1” i deixar 

el fons del pericó drenant i amb graves. 

La instal·lació estarà dotada d’una vàlvula de descàrrega automàtica que s’ubicarà a 

tots els punts alts de la instal·lació, dins de pericó. Aquest pericó serà nou o podrà ser 

el del sector de reg o el de la vàlvula de rentatge. 

Reg per inundació, exudació, micro aspersió o micro difusió 
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Aquests sistemes són inusuals però en casos excepcionals es poden emprar prèvia 

consulta als tècnics de Parcs i Jardins. 

La seva connexió a la xarxa secundària es farà amb els accessoris específics per a 

cada producte, col·locant vàlvula de ventosa, vàlvula drenant,... i altres accessoris 

corresponents segons el producte. 

La distància entre ells serà la necessària per donar una cobertura de reg del 100% 

adient al tipus de planta que es pretengui regar. 

Els inundadors, micro aspersors o micro difusors, estaran proveïts d’un sistema de 

regulació de cabal entre 0 i 400 l/h. Les connexions amb les xarxes secundàries seran 

accessibles, quedant en zones de terra. 

PROGRAMACIÓ DEL REG 

Serà obligatori instal·lar una xarxa de reg automatitzat, programat i telegestionable, en 

totes les zones verdes, jardineres i arbrat viari. 

• Automatització de la xarxa de reg: bypass d’electrovàlvula 

Les instal·lacions de reg per aspersió, difusió, degoteig i micro irrigació, seran dotades 

de bypass. 

Es tracta d’un sistema d’obertura manual i automàtica del sistema de reg. Resta 

composat per 3 vàlvules d’esfera amb ràcord pla, mascle tipus i compatible, 1 unitat 

d’electrovàlvula amb regulador de cabal i obertura manual amb desguàs intern que 

suporti pressió de treball de 10 Kg/cm2, tipus i compatibles, 2 unitats de colzes amb 

rosca M – H de llautó homologats, 2 unitats de tes amb rosca H de llautó homologades 

i 2 unitats d’enllaç mixtes mascle de llautó. 

El diàmetre de l’esmentat bypass, serà igual o superior al diàmetre de la canonada i es 

determinarà en el projecte depenent del cabal d’aigua subministrat pel comptador. 

Quan el bypass resti ubicat als pericons els accessoris quedaran alliberats de morter 

per facilitar el desmuntatge de tots els accessoris. 

Les instal·lacions estaran dotades de bypass mestre i bypass sectorials: 

A) El bypass mestre: la seva funció és mantenir l’aigua de la xarxa primària tallada 

quan no s’està efectuant el reg. 

- Bypass de 3” per canonades ≥90mm Ø. 
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- Bypass de 2” per canonades 75-63mm Ø. 

B) El bypass sectorial: té la finalitat de mantenir tallada l’aigua de la xarxa secundària 

del sector corresponent quan no s’està efectuant el reg del mateix. Aquest pot ser 

senzill (dintre de pericó amb tapa de fundició, pròxim a la zona verda a regar) o doble 

(ubicat dintre de pericó, amb dues tapes de fundició) 

- Bypass d’1”1/2 per canonada de 50mm Ø. 

- Bypass d’1”per canonada de 40mm Ø. 

El nombre de sectors pel reg aeri s’haurà de calcular en base a la franja horària 

establerta per aquest tipus de reg que anirà des de les 23h fins a les 7h. 
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ANNEX 10: ESTUDI MEDIAMBIENTAL 

 

1. INTRODUCCIÓ 

L’objectiu del present annex d’estudi mediambiental és la descripció i l’avaluació dels 

possibles impactes ambientals que es poden produïr al medi a partir de la urbanització. 

2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

 

2.1 Ubicació 

Les obres contemplades en el present projecte es troben dins del terme municipal de 

Sant Marti Sarroca, a la zona Sector UD-1 perpendicular a l’Avinguda principal de 

Josep Anselm Clavé.  

La zona afectada és una zona residencial amb una densitat baixa respecta al centre 

urbà del municipi. L’àmbit del projecte no afecta, en cap cas, a jaciments arqueològics, 

patrimoni arquitectònic protegit o zones verdes protegides. 

La urbanització d’aquesta zona no representa una utilització dels recursos presents a 

la zona, ni en cap cas una càrrega a l’entorn que no pugui ser suportada o absorbida 

per aquest.  

2.2 Característiques 

En el procés d’urbanització que defineix el present projecte es contemplen moviments 

de terres, xarxa d’enllumenat, pavimentació, jardineria i mobiliari urbà en els carrers. 

En el procés d’urbanització s’ha valorat la idoneïtat dels productes que s’han d’utilitzar, 

determinant que l’actuació constarà de pavimentació mitjançant panot, així  com d’un 

tractament superficial asfàltic de doble capa a les calçades. La dimensió del projecte 

està definida i delimitada pels carrers confrontants. 

Per a dur a terme la urbanització també seran necessaris els següents materials: 

terres d’aportació, tot i que s’intentarà buscar que el volum d’aquestes sigui mínim 

reutilitzant la que s’obté de les diferents excavacions de l’obra. Per lu que si que és 

necessària la utilització de recursos naturals. 
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Durant l’obra també es generaran diferents tipus de residus (asfalt, formigó, terres). 

Aquests seran gestionats per gestors autoritzats per l’Agència Catalana de Residus. A 

l’Annex de gestió de residus s’adjunta la informació relativa als residus generats. 

Per evitar possibles contaminacions de les aigües o del sòl es realitzaran neteges de 

la maquinària en els llocs degudament condicionats, on es recollirà l’aigua utilitzada 

per a la neteja. En el cas de que es contaminin amb oli hauran de ser portades als 

llocs autoritzats per a la seva correcta gestió. 

Els possibles “accidents” més freqüents durant la realització de les obres són els 

abocaments d’oli o combustible de la maquinaria utilitzada. Per això es disposarà de 

diferents absorbents universals que s’aplicaran en cas d’abocament. En cap cas es 

permetrà l’abocament dels residus dels pous existents i s’evitarà per tots els medis 

disponibles que l’abocament arribi a aquests. Els accidents laborals que es poden 

produir a l’obra han de ser avaluats a l’estudi de seguretat i salut, present en un dels 

annexos del projecte. 

 

3. CARACTERÍSTIQUES DE L’IMPACTE POTENCIAL I PROPOSTES DE 

MESURES CORRECTORES  

En aquest apartat s’avaluaran els impactes provocats per l’execució de les obres 

d’urbanització. Aquests impactes quedaran limitats a la zona d’actuació o afectació de 

l’obra, als seus accessos i voltants pròxims.  

Els impactes que es produiran durant l’execució són: 

 Qualitat de l’aire 

 

- Es produirà un augment de les emissions contaminants al medi, produïdes 

per la maquinària. Per minimitzar aquesta quantitat s’haurà de controlar 

tota la maquinària utilitzada en les diferents parts de l’obra, totes haurien 

de tenir les revisions periòdiques al dia. 

- L’aplicació de diferents materials com pintures, barreges bituminoses, etc, 

poden provocar olors desagradables. Aquest impacte és molt puntual, amb 

el qual no requereix mesures correctores. 

- El transport de terres amb diferents mètodes (dúmper, camions..) poden 

comportar una emissió de pols al medi. Per evitar-lo serà precís tapar amb 
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unes lones la totalitat dels camions que transporten materials que puguin 

emetre pols a l’entorn. 

- L’ús dels diferents tipus de maquinària pot generar pols a la zona. Com a 

mesura correctora es procedirà a regar la zona quan es cregui convenient. 

Aquests impactes només es produiran durant l’execució de les obres, considerant 

l’estat final de l’obra millorada respecte a l’inicial. Per aquest motiu, els impactes seran 

considerats com a reversibles. Aquest impacte és aquell que l’alteració pot ser 

assimilada per l’entorn de forma mesurables, a curt, mitjà o llarg termini, a causa del 

funcionament dels processos naturals i dels mecanismes d’autodepuració del mitjà. 

 Qualitat sonora 

- L’impacte acústic de l’obra serà produït per la maquinària empleada durant 

l’execució. Per evitar que produeixen més soroll del normal es controlarà 

tota la maquinària utilitzada en les diferents parts de l’obra, totes hauran de 

tenir les revisions periòdiques al dia. 

L’impacte descrit anteriorment es produirà només durant l’execució de les obres, ja 

que al finalitzar aquestes, es torna a l’estat inicial de l’entorn. Per aquest motiu els 

impactes seran considerats com a reversibles.  

 Hidrogeologia 

- La neteja de la maquinària s’haurà de realitzar sempre en llocs 

degudament condicionats, recollint les aigües de neteja i en el cas d’estar 

contaminades es portaran al lloc de tractament autoritzat.  

- S’haurà de controlar, en el cas d’abocament, que aquest mai arribi als pous 

de sanejament. En cap cas es permetrà l’abocament als pous.  

En el cas que es produís un abocament accidental i que es contaminés la xarxa de 

recollida d’aigües de la zona s’haurà de comunicar de manera immediata a les 

autoritats competents i es prendran les accions que es considerin apropiades per 

pal·liar l’efecte. Ja que les probabilitats d’abocament són molt baixes i que les 

quantitats contaminants serien petites, es pot parlar d’un possible impacte moderat i 

reversible a mig termini.  

 Qualitat del paisatge 

- Tota obra representa un impacte en el medi ja que el modifica. 
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En el present projecte es pretén urbanitzar una zona en un entorn ja urbanitzat. Durant 

l’execució de les obres es tindrà cura que les obres que s’estiguin duent a terme 

provoquin el mínim impacte negatiu als voltants. Una vegada finalitzada l’obra, la zona 

ha de quedar en perfecte estat i els voltants han de quedar com estaven abans de 

l’actuació. La restauració i la urbanització de la zona comportarà un impacte positiu en 

la qualitat del paisatge. 

L’impacte produït durant l’execució del projecte finalitzarà al acabar l’obra. Per això es 

considera un impacte reversible. 

 Generació de residus 

- Tots els residus generats a l’obra han de ser retirats de la zona. La gestió 

variarà segons la seva classificació, havent de contractar al gestor 

autoritzat per a la seva correcte retirada i gestió posterior. Els gestos han 

d’estar autoritzats per l’Agència Catalana de Residus”. 

La correcta gestió de residus fa que es consideri aquest impacte com reversible a mig 

termini.  

A continuació s’adjunta un resum dels diferents impactes que poden produir les 

diferents parts de l’obra. 
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ANNEX 11 : GESTIÓ DE RESIDUS 

 

INTRODUCCIÓ 

En el present annex de gestió de residus es pretén incorporar el seguiment i control 

dels residus de la construcció i brosses generades a l'obra. 

L'aprovació del Real Decret 105/2008, 1 de Febrer, pel qual es regula la producció i 

gestió de residus de construccions i demolicions estableixen un precedent a nivell 

nacional en la gestió de residus i brosses. 

1.1 Definició i conceptes 

Residu de construcció i brosses: qualsevol substància o objecte que, complint la 

definició de Residu inclosa en l'Article 3.a de la Llei 10/998, de 21 d'Abril, es generi en 

una obra de construcció o demolició. 

– Residu no especial: tot residu que no es classifica com a residu inert o especial. 

– Residu especial: són tots aquells residus que per la seva naturalesa 

potencialment contaminant requereixen un tractament específic i un control periòdic i 

que estan inclosos dins de l'àmbit de l'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de 

Desembre. 

– 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 altre forma possible, no és biodegradable, no afecta 

negativament a altres matèries que puguin entrar en contacte de forma que puguin 

donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. La seva 

ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus hauran de ser 

insignificants. En cap cas han de suposar un risc pels éssers vius ni per la qualitat de 

les aigües superficials o subterrànies. 

–  Productor de residus de la construcció i demolició: 

La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció 

o demolició. 
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La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o de 

qualsevol altre tipologia, que porti a terme un canvi de naturalesa o de composició de 

residus. 

L'importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de la 

construcció o demolició. 

– Posseïdor de residus de la construcció i demolició: és la persona física o 

jurídica que tingui en el seu poder els residus de la construcció i demolició i posseeixi 

la condició de gestor de residus. Tindrà aquesta consideració el constructor, els 

subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor 

dels residus els treballadors per conta pròpia. 

1.2 Tipologia de residus generats 

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

seva classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des 

de l'A de Gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única 

s'estableixen quins residus han de ser considerats com perillosos (especials). 

En el nou catàleg, els residus adopten una codificació de 6 xifres, sent el format de la 

codificació el mateix que el Catàleg de residus de Catalunya (CRC), encara que 

aquests no tenen per què coincidir. 

El CRC continua estant 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 els CER de la construcció i demolició. 

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització són: 

– Terra 

– Roca 

– Formigó (paviments, murs, etc.) 

– Mescles bituminoses 

– Cablejat elèctric 
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– Restes vegetals 

– Metalls 

– Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró 

Segons el CER, aquests residus s'inclouen en els següents grups: 

RESIDUS NO ESPECIALS 

(17) Residus de construcció i demolicions 

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 especificacions en el codi 17 05 03 

Fusta 

 17 02 01 Fusta 

PLÀSTIC 

 17 02 03 Plàstic 

FERRALLA: (17 04) Metalls 

 17 04 01 Coure, bronze       

 17 04 02 Alumini 

 17 04 04 Zinc 

 17 04 05 Ferro i acer 

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

 

RESIDUOS ESPECIALES: 

(17) Residus de construcció i demolicions 

 17 09 01 Residus que contenen mercuri 
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 17 09 02 Residus que contenen PCB (revestiments de sòl a base de resines, 
etc) 

 17 09 03 Altres residus que continguin substàncies perilloses 

 17 02 04 Vidre, fusta i plàstic que continguin substàncies perilloses o que 
estiguin contaminades per aquestes. 

 17 08 01 Materials de construcció a base de guix contaminat per substàncies 
perilloses 

 17 06 01 Materials d'aïllament amb amiant 

 17 06 03 Altres materials d'aïllament que continguin substàncies perilloses 

 17 06 05 Materials de la construcció que continguin amiant 

 17 05 03 Terra i pedres que continguin substàncies perilloses 

 17 05 05 Lots de drenatge que continguin substàncies perilloses 

 17 04 09 Residus metàl·lics contaminats per substàncies perilloses 

 17 04 10 Cables que continguin hidrocarburs, quitrà de hulla i altres 
substàncies perilloses 

1.2.2 Altres residus no especials generats durant les obres, no inclosos en el capítol 17 

del CER. 

 

RESTOS VEGETALS 

El CER no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol de Residus de 

Construcció i demolició. De totes formes, en el capítol 02 del CER, s'inclouen els 

residus de silvicultura, que són equivalents a les restes vegetals. 

 02 01 07 Residus de silvicultura 

A més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats, com 

poder ser: 

– Paper i cartró 

– Envasos, draps de neteja i roba de treball 

Segons el CER, 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 altres categories. 
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Aquests residus es consideren com residus NO ESPECIALS 

1.2.3 Altres residus especials generats durant les obres, no incloses en el capítol 17. 

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 tracta de residus ESPECIALS, i com a tal, hauran de tenir un tractament específic. 

1.2.4  Volum de residus d'enderrocs generats en obra 

Segons l'Article 4 del Real Decret 105/2008, d'1 de Febrer, pel que es regula la 

producció i gestió dels residus de construcció i demolició, s'ha d'estimar el volum dels 

residus de la construcció i demolició que es generarà a l'obra. 

Per lo tan, en el present apartat s'elabora una estimació del volum de residus de 

demolició i enderrocs que es generin a l'obra. 

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus dels enderrocs del 

CER. L'elaboració de l'estimació del volum d'enderrocs s'ha de realitzar mitjançant una 

taula tipus que es presenta a continuació: 

 

1.3  Vies de gestió de residus 

1.3.1 Marc legal 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment en les següents normatives: 

 Orden de 6 de Septiembre de 1988, sobre prescripciones en el tratamiento y 

eliminación de aceites usados. 

 Ley 6/1993, de 5 de julio, reguladora de residuos. 

 Decreto 115/1994, de 6 de abril, reguladora del Registro General de Gestores 

de Residuos 
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 Decreto 201/1994, de 26 de julio, regulador de escombros y otros residuos de 

la construcción. 

 Decreto 34/1996, de 9 d enero, por el cual se aprueba el Catálogo de Residuos 

de Catalunya. 

 Decreto 1/1997, de 7 de enero, sobre la disposición del rechazo de los 

residuos en depósitos controlados. 

 Decreto 92/1999, de 6 de abril, de modificación del Decreto 34/1996, de 9 de 

enero, por el cual se aprueba el Catálogo de Residuos de Catalunya. 

 Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre Procedimientos de Gestión de Residuos.  

 Decreto 161/2001, de 12 de junio, modificación del Decreto 201/1994, de 26 de 

julio, regulador de escombros y otros residuos de la construcción. 

 Decreto 219/2001, de 1 de agosto, por el cual se deroga la disposición 

adicional tercera del Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimientos en 

la gestión deresiduos. 

 Ley 15/2003, de 13 de junio, de modificación de la ley 6/1993, de 5 de julio, 

reguladora de residuos. 

 Ley 16/2003, de 13 de junio, de financiación de las infraestructuras de 

tratamiento de residuos y del canon sobre la deposición del residuo. 

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglament para 

la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos 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. 

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
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 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertederos. 

 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 industriales utilizados. 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 

1.3.2 Procés de deconstrucció en tasques de demolicions. 

Per una correcta gestió dels residus generats s'ha de tenir en compte el procés de 

generació dels mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de 

deconstrucció s'entén el conjunt d'accions de desmantelació d'una construcció o 

infraestructura que fa possible un alt grau de recuperació i aprofitament dels materials 

per a poder-los valoritzar. Així, amb l'objectiu de facilitar els processos de reciclatge i 

gestió dels residus, s'ha de disposar de materials de naturalesa homogènia i excents 

de materials perillosos. Per a facilitar el tractament posterior dels materials i residus 

obtinguts durant la demolició de construccions, paviments i altres elements i la 

desisntal·lació de les xarxes aeries, majoritàriament mitjançant disposició, 

deconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos components puguin 

separar-se fàcilment en 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 e inerts. Les accions que es duran a 

terme per aconseguir aquesta separació  són les següents: 

– Adequació de les diferents superfícies o recipients per a la correcta separació 

dels residus: asfalt, formigó, terres i roca, material vegetal, cablejat, metalls i d'altres. 

– Identificació mitjançant cartells d'ubicació dels diferents residus: 

 Codi d'identificació segons el CER 

 Nom, direcció i telèfon del titular dels residus 

 Naturalesa dels riscos 
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Es realitzarà un control dels volums finals de l'obra i la correcta gestió de tots ells. 

1.3.3 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 de 

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. 

- Consultant el “catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present 

obra es poden gestionar, tractar o valoritzar mitjançant els següent processos:  

T 11- Disposició de residus inerts: 

  Formigó 

 Metalls 

  Vidres, plàstics 

T 15- Disposició en dipòsits controlats de residus de la construcció i demolició: 

 Formigó, maons 

 Materials ceràmics 

 Terres 

 Vidres 

 Paviments 

 Derivats asfàltics i barreges de terra i asfalt 

 V 11- Reciclatge de paper i cartró 

 V 12- Reciclatge de plàstics 

 V 14- Reciclatge de vidre 

 V 15- Reciclatge i recuperació de fusta 

 V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 
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 V 83- Compostatge 

El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com s'indica en les normes del 

catàleg de residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 

- Fitxa d'acceptació (FA): Acord normalitzat que, per 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 fins un màxim de 20 

productors o posseïdors de residus. 

- Fitxa de destinació: Document normalitzat que ha de subscriure el productor o 

posseïdor de residus i el destinatari d'aquests i que té com a objectiu el 

reconeixement de l'aptitud del residu per ser aplicat a un determinat sòl, per ús 

agrícola o ecològic. 

- Justificant de recepció (JRR): albarà que lliure el gestor de residus en la 

recepció del residu, el productor o posseïdor del residu. 

 

1.3.3.1  Gestió de residus tòxics 

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, 

cancerígenes o provoquen reaccions nocives en contacte amb altres materials. El 

tractament d'aquests consisteix en la recuperació selectiva per tal d'aïllar-los i facilitar 

el seu tractament específic o la disposició controlada en abocadors especials, 

mitjançant el transport i el tractament adequat pel gestor autoritzat. 

Entre els possibles residus generats en l'obra que es consideren inclosos en aquesta 

categoria trobem els següents: 

- Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els 

contenen. 

- Olis fets servir i restes d'olis utilitzats en la posta a punt de la maquinària, així 

com envasos que els contenen. 
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- Barreges d'olis amb aigua i d'hidrocarburs amb aigua com a resultat dels 

treballs de manteniment d'equips i maquinària. 

- Restes de tintes, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els 

recipients que els contenen. 

- Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com els envasos que els 

contenen. 

- Residus biosanitaris de cures i tractament mèdics en la zona d'obres. 

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

Els olis i grasses procedents de les operacions de manteniment de maquinària i equips 

es dipositaran en bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació 

sobre residus tòxics i perillosos i es concretarà amb una empresa gestora de residus 

degudament autoritzada i homologada la correcta gestió de la recollida, transport i 

tractament del mateix. 

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

gestionats de forma especial segons el CRC. S'hauran de dipositar en bidons 

adequats per aquest ús, prestant especial atenció per evitar qualsevol abocament. 

Els residus biosanitaris es recolliran específicament i seran entregats al gestor i 

transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament 

identificables, diferents per cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent 

per evitar escapaments durant la seva manipulació. 

En cas de que es produeixi un abocament accidental d'aquest tipus de residu durant 

l'execució de les obres, l'empresa licitadora notificarà immediatament del què 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 

continguin residus perillosos figurarà: 

- Codi d'identificació de residus 

- Nom, direcció i telèfon del titular dels residus 

- Data d’envasament 
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- Naturalesa dels riscos que presenten aquests residus 

Referent als olis utilitzats, caldria remarcar la prohibició de realitzar qualsevol 

abocament en aigües superficials, subterrànies, xarxa de sanejament o sistemes 

d'evacuació d'aigües residuals, prohibició que es farà extensible als residus derivats 

del tractament dels olis utilitzats. 

1.3.3.2 Gestors de residus 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí o gestor poder ser 

diferents. Per a l'obtenció del gestor de residus més proper s'ha de consultar a la 

pàgina web de “l'Agència Catalana de Residus”. 

Una vegada localitzats els més propers a la zona de l'obra, s'ha d'incloure la 

informació de cada gestor de residus: 
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ANNEX 12: CONTROL DE QUALITAT 

 

INTRODUCCIÓ 

 

 Objecte 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. 

 

 Interrelació 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. 
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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 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: 

 

 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. 

 

 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. 
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 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. 

 

 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.  

 

 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. 

 

 Recull dels procediments d’execució de les activitats que es controlen. Aquests 

procediments han 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. 

 

 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, es 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, 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 
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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. 

 

 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). 

 

 Fitxes d’execució que 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. 

 

 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.  

 

 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.  
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Serà sens dubte l’actitud d’aquest director d’execució la que provocarà una millor 

aplicació del sistema. Quan es diu que aquests procediments serveixen només per 

“omplir paper”, ja que s’acostumen a complimentar tard i de cop (per exemple a final 

de mes), cal preguntar-se si la DEO ha demanat, amb certa freqüència, els registres 

d’inspecció i ha mostrat interès en el seu contingut. Si ningú intenta treure profit del 

sistema, és lògic que acabi derivant en un tràmit merament “burocràtic”. 

 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.  

 

 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.  

Relació de materials on cal realitzar assaigs de control de recepció: 

 Formigó estructural 
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 Maons i peces ceràmiques en general. 

 Peces de pavimentació 

 Mobiliari 

 Material per instal·lacions 

 

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). 

 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. 

El pla d’autocontrol del contractista haurà de contemplar, com a mínim, les següents 

activitats de control: 

 Replè de préstec 

 Estesa de sòl de formigó 

 Estesa i compactat de base de saorra 
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 Estesa de pavimentació 

 Acabats superficials 

 Instal·lacions: 

o Sanejament 

o Aigua 

o Electricitat 

o Gas 

o Telefonia i altres 

 

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, es 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.  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Urbanització Sector UD-1 (Sant Martí Sarroca)  Tutor/a: Adriana Martínez 

Autor/a: Mireia Canals Mir 

 

153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX-13 

 

PLA D’OBRA 
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ANNEX 13: PLA D’OBRA 

 

A continuació s’indica una previsió dels terminis d’execució i de les fases de l’obra i 

activitats previstes. 

La importància de l' obra requereix una actuació continuada i eficaç. D' acord amb 

aquest precepte el desplegament de l' obra es preveu es realitzi en el termini de 6 

mesos pel total de l’obra, d' acord amb el programa adjunt. 

El programa s' ha dissenyat pensant en una única etapa d' execució, sense 

paralitzacions.



Urbanització Sector UD-1 (Sant Martí Sarroca)  Tutor/a: Adriana Martínez 

Autor/a: Mireia Canals Mir 

 

155 

 

 



Urbanització Sector UD-1 (Sant Martí Sarroca)  Tutor/a: Adriana Martínez 

Autor/a: Mireia Canals Mir 

 

156 

 

 



Urbanització Sector UD-1 (Sant Martí Sarroca)  Tutor/a: Adriana Martínez 

Autor/a: Mireia Canals Mir 

 

157 

 



Urbanització Sector UD-1 (Sant Martí Sarroca)  Tutor/a: Adriana Martínez 

Autor/a: Mireia Canals Mir 

 

158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX-14 

 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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MEMÒRIA 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi de Seguretat i Salut en el Treball, estableix durant l’execució de l’obra 

les mesures a prendre respecte a prevenció de riscs d’accidents i malalties 

professionals, així com les instal·lacions preceptives d’higiene i benestar dels 

treballadors. 

Amb ell es dóna compliment amb el què dicta el Reial Decret 1627/1997, de 24 

d’Octubre pel qual s’implanta l’obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i 

Salut en el Treball als projectes de les característiques d’aquesta obra per part de 

l’Empresa Projectista, així com amb les Disposicions mínimes de Seguretat i de Salut 

dins les Obres de Construcció, en el seu Cap. IV , Altres Disposicions, amb la 

disposició transitòria única “Règim aplicable a les obres amb projecte visat“ pel què 

són d’aplicació els articles núm. 10, 11 i 12, i l’annex IV d’aquest Reial  Decret a 

aquesta obra. 

2. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

El present Estudi de Seguretat i Salut en el Treball dóna les directrius bàsiques al 

contractista perquè pugui redactar el Pla de Seguretat. Aquest Pla de Seguretat tindrà 

vigència, de ser aprovat, a partir del moment en què es produeixi la seva aprovació per 

part de la D. F. d’obra o per part de l’autor d’aquest Estudi de Seguretat i Salut. 

El seu compliment afecta tant al personal contractat per l’empresa Constructora com al 

personal de les empreses Subcontractistes. 

L’àmbit d’aplicació del present Estudi de Seguretat i Salut en el Treball s’estén a altres 

empreses contractades directament per la Propietat, a més del seus possibles 

Subcontractistes que hagin d’efectuar els seus treballs en el mateix recinte d’obra. 

L’incompliment de les normatives de seguretat vigents per part de les esmentades 

empreses podrà imputar- se al constructor, corresponent a la Propietat, a través de la 

seva D. F. d’ Obra, que ha d’establir la necessària coordinació. 

 

3. SITUACIÓ DE LES OBRES I ESTAT ACTUAL 

El municipi de Sant Martí Sarroca està situat a l’extrem occidental de la comarca de  

l'Alt Penedès, al Nord-oest de Vilafranca del Penedès, dintre els contraforts de la  
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Serralada de Montmell a l’oest i la plana de la Vall del Foix en plena depressió  

prelitoral quasi a tota la resta del terme. Té una superfície de 35,59 km2 i està situat a 

291 metres sobre el nivell del mar. Amb una població de 3200 habitants i format per 16 

nuclis o entitats de població, Sant Martí té una superfície de 35,27 km2 segons dades 

del 2014.  

El nostre àmbit a urbanitzar llinda al nord amb la carretera BP-2121 de Vilafranca del 

Penedès a Pontons la qual li dóna accés; a l'est amb el Passeig esportiu a l’oest, el 

torrent Sec, i al sud amb el sòl no urbanitzable. 

El present projecte té com a objectiu donar a l’espai una imatge de conjunt així com 

renovar la ordenació actual del conjunt, millorar el paisatge urbà d’aquest entorn, 

controlant el tràfic rodat, potenciant les zones de vianants i peatonalitzant totalment 

alguns trams dels carrers que creuen. També la redefinició i millora dels carrers 

mitjançant la definició de nou traçat i nova secció de vial així com la definició de les 

xarxes de serveis de la urbanització per tal de donar compliment al subministra de 

serveis bàsics i la creació d'una nova zona verda. 

4. DADES GENERALS DE L’OBRA 

 

4.1 Emplaçament 

La zona d’actuació es situa al Terme Municipal de Sant Martí Sarroca.  

4.2 Denominació 

Aquest estudi de Seguretat i Salut correspon al polígon d’actuació sector UD -1 del 

terme municipal de Sant Martí Sarroca. 

4.3 Promotor de l’obra 

El promotor de l’obra és l’Ajuntament de Sant Marti Sarroca 

4.4 Pressupost de Seguretat i Salut 

El pressupost destinat a Seguretat i Salut és de VINT-I-CINC MIL TRES AMB 

SEIXANTA-SET EUROS (25.003,67) en preus d’execució material. 

4.5 Termini d’execució 
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La duració de les obres serà de 6 mesos aproximadament i dependrà de les unitats 

d’obra, els rendiments per a l’execució d’aquestes unitats i els imprevistos que per 

causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar. 

4.6 Personal previst a l’obra  

Durant l’execució de l’obra es preveu un màxim de 15 treballadors. En el cas que pel 

motiu que fos es necessites un major nombre de treballadors durant l’execució 

d’aquestes, s’haurà d’adaptar el present estudi i aplicar les mateixes normes referents 

a la realització de cursos i mesures de seguretat i salut descrites en el present estudi.  

 

5 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

L’obra a realitzar és un projecte d’urbanització i, per tant, comprèn totes les parts 

característiques d’aquests tipus d’actuació, és a dir, obertura de vials, implantació de 

serveis urbans, pavimentació, enjardinament i senyalització. Les seves 

característiques particulars queden perfectament recollides en altres documents del 

present projecte, memòria i plànols, pel què no resulta necessari tornar a fer menció 

en aquest apartat. 

5.1 Serveis afectats 

Els serveis existents a la zona de les obres són els següents: 

 Telefonia 

 Xarxa elèctrica MT i BT 

L’estat actual d’aquests serveis i la solució escollida per a la seva reposició, es troben 

grafiats en el plànol corresponent de Serveis Afectats. 

5.2 Unitats constructives 

El projecte consta de les següents unitats constructives: 

- Treballs previs 

- Moviments de terres 

- Ferms i paviments 

- Sanejament i drenatge 

- Enllumenat públic 

- Elements d’urbanització 

- Senyalització 



Urbanització Sector UD-1 (Sant Martí Sarroca)  Tutor/a: Adriana Martínez 

Autor/a: Mireia Canals Mir 

 

163 
 

- Enjardinament 

- Serveis afectats (línia elèctrica, gas i telefonia) 

 

5.3 Moviment de terres i topografía 

La topografia del solar implica les operacions que es detallen a continuació: es 

realitzarà l’esbrossi del terreny i l’excavació de la capa vegetal, i es transportaran a 

l’abocador els productes que resultin d’aquestes operacions. S’ha considerat una 

excavació de terra vegetal de 0,5 m tot i que puntualment es pot arribar al 1,00. 

Quedarà a criteri de la direcció d’obra.  

5.4 Viabilitat, ferms i pavimentació 

La viabilitat té com a eixos estructurals els vials que determina el pla parcial 

corresponent, adaptant-se a la resta de característiques del sector en lo referent a 

distribució de trànsit i accessibilitat a les parcel·les. Els perfils transversals s’adapten a 

les necessitats funcionals de cada carrer.  

Les noves seccions de ferms s’han projectat amb les instruccions corresponents tenint 

en compte les característiques segons l’estudi geotècnic. 

5.5 Xarxa de serveis 

Pel que fa a la xarxa de sanejament, el sistema serà separatiu, és a dir, es recolliran 

per separat les aigües residuals i pluvials. Les aigües pluvials recolliran tota l’aigua de 

pluja dels vials a través de sistemes de connexió (embornal, canals, etc.) i seran 

conduïdes fins al torrentó els punts d’accés a la xarxa. Aquesta xarxa permetrà el 

creuament de carrers de les instal·lacions que segueixen les voreres, passant sobre 

d’aquestes i de les aigües residuals.  

Les aigües residuals recolliran les aigües dels edificis de nova construcció a partir d’un 

punt de connexió a parcel·la. S’han projectat pous de registre de formigó prefabricat a 

una distància màxima de 50 metres, tal i com es mostra en el plànol corresponent.   

 

La xarxa d'aigua potable té cinc connexions amb la xarxa existent. Totes les 

canonades són de polietilè i a cada tram hi ha una vàlvula de comporta que servirà per 

controlar el flux de la distribució. 



Urbanització Sector UD-1 (Sant Martí Sarroca)  Tutor/a: Adriana Martínez 

Autor/a: Mireia Canals Mir 

 

164 
 

La xarxa general alimentarà els punts de consum que serveixen els quadres dels 

edificis i els armaris d’enllumenat. S'ha dissenyat la xarxa d'enllumenat d'acord amb la 

normativa amb un equip de 125 W i amb un altre de 150 W. 

Pel que fa la xarxa de gas, al final del carrer A de la urbanització estarà ubicat els 

dipòsits soterrats de Gas propà. D’aquests sortirà la xarxa general de gas de la 

urbanització. Hi haurà un punt de connexió a les noves edificacions i equipaments 

La mobilitat prevista és un carrer A principal de doble sentit des d’ on els cotxes 

accedeixi i sortirà de la zona; i uns carrers secundaris d’un sentit que permetés aquest 

flux. 

La senyalització del sector inclou tan les marques vials (senyalització horitzontal) com 

la senyalització vertical. Aquestes senyals compliran la Norma 8.I-IC sobre la 

senyalització vertical. No es preveu instal·lació de semàfors 

També es durà a terme la senyalització horitzontal colorada (groga acrílica) 

corresponent als guals de privats i a les zones disposades per a l’aparcament en línia 

(blanca acrílica). D’igual manera es col·locaran els senyals d’alumini amb la categoria 

reflectant necessària. 

La urbanització de la xarxa viaria planteja la plantació de diverses espècies d’arbres. 

La totalitat de l’arbrat i l’enjardinament estarà dotat d’una xarxa de reg.  

Respecte al mobiliari urbà s’ha procurat disposar-lo repartit per les diferents zones en 

funció de la seva necessitat. La plaça estarà equipada, per exemple, amb bancs, 

papereres i jocs infantils així com l’enllumenat públic corresponent.  

6 IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 

S’enumeren a continuació els riscos particulars dels diferents treballs de l’obra, 

considerant a la vegada que alguns d’ells poden aparèixer durant tot el procés 

d’execució de l’obra o bé ser aplicables a altres treballs. 

S’haurà de tenir especial cura amb els riscos més usuals a les obres, com caigudes, 

talls, cremades, erosions i cops, tenint que adoptar cada moment la posició més 

convenient pels treballs que es realitzin.  

- Moviments de terres 

 Atropellaments i col·lisions per maquinària i vehicles 
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 Lliscades i esllavissades del terreny per ús maquinària o sobrecàrrega vora 

de l’excavació 

 Lliscades i esllavissades del terreny per filtracions o aflorament del nivell 

freàtic. 

 Atrapades 

 Caigudes al mateix i a diferent nivell 

 Caiguda d'objectes 

 Projecció de partícules 

 Incendis i explosions 

 Pols 

 Soroll 

 Vibracions 

 Contactes amb serveis 

 Electrocucions 

 

- Ferms i paviments 

 

 Atropellaments i col·lisions per maquinària i vehicles 

 Bolcada de vehicles i màquines 

 Projecció de partícules 

 Esquitxades de formigó i de productes bituminosos 

 Incendis i Explosions 

 Sobreesforços 

 Cremades 

 Cops i atrapaments de peus i mans 

 Desprendiments de càrregues 

 Pols 

 Soroll 

 Vibracions 

 Talls 

 Contactes amb serveis 

 

- Serveis 

 

 Electrocucions per contactes directes i indirectes. 

 Caigudes al mateix nivell 
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 Atropellaments i col·lisions per maquinària i vehicles 

 Caigudes a mateix i diferent nivell 

 Despreniments de càrregues 

 Projecció de partícules 

 Cops amb objectes i eines 

 Talls i punxades 

 Al·lèrgies i infeccions 

 Pols 

 Soroll 

 Vibracions 

 Contactes amb serveis 

 Lliscaments i esllavissades del terreny. Ensorrament de pous. 

 Esquitxada de formigó als ulls. 

 Erosions i contusions en manipulació. 

 Ferides per màquines talladores. 

 Lesions lumbars per aixecaments de pesos. 

 Incendis i explosions. 

 Electrocucions. 

 Atac de rates en connectar amb el clavegueram. 

 Dermatitis per contacte amb ciment. 

 Infeccions per treballs fets a prop de clavegueram en servei 

 

- Maquinària general 

 

 Bolcaments  

 Enfonsaments 

 Formació de atmosferes agressives o molestes 

 Soroll 

 Explosions e incendis 

 Atropellaments 

 Caigudes a qualsevol nivell 

 Atrapades 

 Talls 

 Cops i projeccions 

 Contactes amb energia elèctrica 

- Altres 
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Els riscs de danys a tercers són els que deriven de la circulació de vehicles de 

transport i màquines pels vials públics de la xarxa urbana, entorn de l’obra, dels 

treballs realitzats, demolicions de calçades, sense el tall de la circulació amb reducció 

de carrils, així com de la presència de persones  que no pertanyen a l'obra però pel fet 

d'habitar en l'entorn de la mateixa hi circulen degut a la impossibilitat de tancar l’accés 

a les seves vivendes, llocs de treball o estudi, etc.. 

 

7 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 

A continuació enumerarem algunes de les normes bàsiques de seguretat que cal tenir 

presents: 

 

 Abans de començar les feines es farà una inspecció per a detectar les possibles 

anomalies del terreny que poguessin provocar accidents. 

 Es prohibirà la circulació lliure de persones per la zona de treball. 

 Caldrà proveir de senyals acústics als vehicles perquè puguin indicar l’inici de 

maniobres marxa enrere, i caldrà mantenir el control adequat de revisió sobre frens 

i llums, i estarà dirigida per operaris experts i autoritzats. 

 S’abalisaran les zones d’actuació amb risc de caigudes. 

 Es prohibirà circular per pendents forts i perpendiculars a aquesta. 

 S’ordenarà el trànsit de l’obra, tant intern com extern, amb senyals, i caldrà 

comptar amb una persona per dirigir els conductors quan hagin de realitzar 

maniobres en zones al voltant de la maquinària. 

 Durant les operacions de càrrega el conductor es mantindrà en la seva cabina, i 

pel cas d’operacions de descàrrega es baixarà el trabuc abans d’iniciar de nou la 

marxa, és a dir, restarà totalment prohibit circular amb el trabuc alçat. 

 Per tal d’evitar pols durant el moviment de vehicles es regarà el traçat de l’obra i 

els camins de trànsit de forma periòdica. 

 Pels treballs en rases i pous caldrà protegir les parets de l’excavació si la seva 

profunditat és superior a 1,30 m. i en funció del tipus de terreny, emprant sistemes 

d’apuntalament, revisant aquests sistemes abans de començar cada jornada de 

feina. 

 S’evitarà la concentració de pes a la vora de les rases, prohibint 

l’emmagatzematge de materials i terres a menys de 2 m del talús, per tal d’evitar 

sobrecàrregues o bolcades del terreny. 
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 El front i paraments verticals d’una excavació seran inspeccionats en començar i 

acabar les tasques per una persona autoritzada que assenyalarà els punts que 

caldrà arreglar. 

 Es suspendran les feines quan el talús no tingui les condicions d’estabilitat 

definides per la Direcció Facultativa. 

 Es paralitzaran les tasques quan els apuntalaments presentin dubtes de la seva 

estabilitat. Abans de començar les tasques es reforçaran. 

 Resultarà prohibit començar a treballar al costat de pals elèctrics, telefònics, etc., 

sense que es pugui garantir la seva estabilitat. 

 Els vehicles disposaran de cabina antibolcada. 

 Els vehicles disposaran d’assegurança de responsabilitat civil il·limitada.  

 S’establirà a tota l’obra una senyalització de seguretat, dels riscs propis d‘aquest 

tipus de treballs. 

 Revisions: Periòdicament es passarà revisió a la maquinària d’excavació i transport 

amb especial atenció a l’estat del mecanisme de frenat, direcció, elevadors 

hidràulics, senyals acústics i il·luminació. 

 Sempre que es treballi a diferents nivells s’adoptaran les precaucions necessàries 

per la protecció dels treballadors ocupats en els nivells inferiors. 

 Quan no es pugui dar als laterals de l’excavació  un talús estable s’apuntalarà.  

 Els materials precisos per a reforçament i apuntalaments de les zones excavades 

s’amuntegaran en l’obra amb la suficient antelació perquè l’obertura de les rases 

sigui immediatament seguida de la seva col·locació. 

 Quan les condicions del terreny no permetin la permanència del personal dins de 

les rases, abans de l’apuntalament serà obligatori fer-ho des de l’exterior de la 

rasa. S’utilitzaran dispositius que col·locats des de l’exterior protegeixin al personal 

que posteriorment baixarà a la rasa. 

 Els fronts de treball es sanejaran sempre que existeixin blocs o zones inestables.  

 Quan l’execució del terraplè o desmunt requereixi  arrencar arbres, ja sigui per 

procediments manuals o mecànics, es vigilarà o s’acotarà si fos necessari l’àrea 

que pugui ser afectada per la caiguda d’aquests. 

 S’evitarà sempre que sigui possible el treball simultani en nivells superposats. 

Quan sigui obligat realitzar algun treball amb aquest condicionant, s’analitzaran 

prèviament les situacions de risc que es plantegin i s’adoptaran les mesures 

oportunes de seguretat. 
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 Les cabines de dúmpers o camions per al transport de terres estaran protegides 

contra la caiguda o desplaçament del material a transportar per viseres 

incorporades a les caixes d’aquests vehicles. 

 Els vehicles s’encarregaran adequadament tant en el pes a transportar com en la 

distribució de la càrrega, establint-se el control necessari perquè no es produeixin 

excessos que puguin provocar riscs per la caiguda incontrolada de material des de 

vehicles o per la circulació d’aquests amb sobrecàrrega.  

 Sempre que un vehicle parat iniciï un moviment l’anunciarà amb un senyal acústic. 

 El moviment de vehicles d’excavació i transport es regirà per un pla preestablert 

procurant que els desplaçaments  mantinguin sentits constants. 

 Els tubs de les conduccions es col·locaran a una superfície horitzontal, a damunt 

de jaços de taulons de fusta, limitats per peus drets per tal d’evitar el risc 

d’esllavissament. 

 Els pous s’excavaran apuntalats per evitar el risc de ensorraments sobre les 

persones. 

 Es prohibeix romandre en solitari en l'interior de pous o galeries. 

 L’accés als pous es farà per escales normalitzades, lligades en els seus extrems. 

 Es vigilarà l’existència de gasos nocius. Si es detectessin es desallotjarà 

immediatament per tal d’evitar els riscs d’intoxicació o explosió. 

 Si es detectessin gasos nocius, se empraran equips de respiració autònoma o 

semiautònoma 

 Es prohibeix l’accés a l'interior del pou de tota persona aliena a l’obra 

 Obligatorietat de l’ús de totes les peces de protecció personal, en especial guants i 

botes d’aigua a l’hora de fer les connexions. 

 S’abalisarà les zones d’actuació. 

 Els forats horitzontals que puguin restar oberts sobre el terreny degut als treballs, i 

de dimensions que puguin permetre la caiguda de persones al seu interior, hauran 

d’ésser protegits. 

 En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades i es 

senyalitzaran especialment les excavacions realitzades els darrers dies, que 

presumiblement, el personal desconeix. 

 Els productes de l’excavació que no es portin a l’abocador, es dipositaran a una 

distància de les vores igual o superior a la meitat de la fondària de l’excavació, 

extremant-se les precaucions en terrenys arenosos en els quals aquesta distància 

serà, com a mínim, igual a la fondària de l’excavació. 
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 Restarà prohibit romandre sota càrregues en moviment. 

 S’haurà de recopilar tota la informació per tal de tenir perfecte coneixement de la 

situació de totes les xarxes de serveis que travessen la zona de projecte. 

 Els operaris hauran d’estar informats del risc existent degut a la presència de 

xarxes de serveis i de com actuar en cas d’accident. 

 Quan la profunditat del pou sigui superior a 2 m, es col·locarà una barrera sòlida 

de 90 cm d’altura, amb passamans, llistó intermedi i rodapeu, a una distància 

mínima de dos metres de la boca. 

 En trobar qualsevol tipus de construcció subterrània, es paralitzaran les feines, 

donant avís a la Direcció d’Obra perquè decideixi les mesures de seguretat que cal 

adoptar. 

 L’enllumenat interior dels pous es farà amb portàtils estancs antihumitat, alimentats 

a 24 V. 

 L’accés o sortida de les rases es farà per una escala sòlida, lligada a la part 

superior de la rasa, amb sabates antilliscants. La escala sobresortirà de la 

coronació de la rasa al menys un metre. 

 Quan la profunditat de la rasa sigui superior a 2 metres, es col·locarà una barana 

sòlida de 90 cm d’altura, amb passamans, llistó intermedi i sòcol, a una distancia 

mínima de dos metres de la vora. 

 L’enllumenat s’efectuarà mitjançant torres aïllades amb presa de terra, a las que 

s’instal·laran projectors d’intempèrie, alimentats pel quadre general de l’obra. 

 L’enllumenat portàtil es farà amb portalàmpades amb mànec aïllant, reixeta 

protectora de la bombeta, mànega antihumitat, clavilla de connexió normalitzada 

estanca de seguretat, alimentada a 24 volts. 

 Es controlarà l’estat dels talussos situats a la proximitat de camins transitats per 

vehicles, especialment si han d’emprar-se martells pneumàtics, compactadores 

vibrants, o passos de maquinària de moviment de terres. 

 Les tasques a realitzar a les coronacions de rases amb talús inestable, es faran 

subjectats a cinturó de seguretat lligats a punts forts del exterior de la rasa. 

 S’eixugaran immediatament les aigües que aflorin o entrin al interior de les rases, 

per tal d’evitar la alteració de la estabilitat dels talussos.  

 Desprès d’una interrupció dels treballs, es revisaran els recolzaments de les rases.  

 Es trauran els arbres situats a prop dels talussos que tinguin que suportar 

vibracions de martell, per tal d’evitar accidents per caiguda de troncs. 



Urbanització Sector UD-1 (Sant Martí Sarroca)  Tutor/a: Adriana Martínez 

Autor/a: Mireia Canals Mir 

 

171 
 

 Es revisaran les mànegues dels martells per tal d’evitar el risc de trencament i es 

substituiran els trams defectuosos. 

 En el cas de trobar conduccions elèctriques no previstes, es paralitzaran les feines, 

i s’avisarà a la companyia subministradora, per a procedir a la descàrrega de la 

línia. 

 El personal serà especialista en l’ús de maquinària i vehicles i disposarà de la 

documentació acreditativa de la seva capacitat. 

 Els vehicles es revisaran periòdicament, en espacial els òrgans d’accionament 

pneumàtic. Aquestes revisions es faran constar en el llibre de manteniment. 

 Els vehicles portaran d’una forma visible la càrrega màxima permesa. Es prohibeix 

sobrecarregar-los. 

 Es prohibeix el transport de personal fora de la cabina de conducció, i ocupar 

aquesta amb un número de persones superior al de seients disponibles. 

 Cada equip de càrrega, serà dirigir per un cap de equip que coordinarà les 

maniobres. 

 Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i les caixes dels camions, per 

evitar l’aixecament de pols. 

 Es senyalitzaran els accessos i camins dels vehicles a l’interior de l’obra, per tal 

d’evitar el risc d’interferències, de la manera assenyalada als plànols 

corresponents del Document núm. 2. 

 S’instal·laran als talussos de vessada topalls sòlids de limitació de recorregut, a les 

distàncies assenyalades als plànols. 

 Els vehicles emprats a l’obra disposaran de avisador acústic de marxa enrera. 

 Es senyalitzaran els accessos a la via publica amb els cartells normalitzats de 

ZONA EN OBRES, STOP, PERILL. SORTIDA DE CAMIONS. 

 En manipulació manual de càrregues 

 Norma bàsica per a tots aquests treballs: ordre i neteja 

 Les maniobres de col·locació de les peces de vorada granítica es faran per un 

equip de dos homes amb l’auxili de l’eina adient, mai un treballador sol. 

 En treballs de pavimentació de calçades: Per tal d’evitar pols durant el moviment 

de vehicles es regarà el traçat de l’obra i els camins de trànsit de forma periòdica. 

 Caldrà proveir de senyals acústics els vehicles perquè puguin indicar l’inici de 

maniobres de marxa enrera, i caldrà mantenir el control adequat de revisió sobre 

frens i llums, i estarà dirigida per operaris experts i autoritzats. 
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 S’abalisaran les zones d’actuació, en especial durant els treballs amb circulació de 

vehicles. 

 Durant les operacions de descàrrega es baixarà el trabuc abans d’iniciar de nou la 

marxa, és a dir, restarà totalment prohibit circular amb el trabuc alçat. 

 Romandrà prohibida la manipulació de qualsevol element d’una màquina 

accionada amb energia elèctrica, sense desconnectar-la de la xarxa.  

 Les parts mòbils d’accionament mecànic elèctric tindran carcassa protectora 

antiatrapades. 

 Els cargols accionats mecànic o elèctricament tindran carcasses protectores 

antiatrapades. 

 Les màquines de funcionament irregular o avariades es retiraran immediatament 

per a la seva reparació. 

 Les màquines avariades que no es puguin retirar es senyalitzaran amb cartells 

d’avís amb el rètol de “MÀQUINA AVARIADA, NO CONNECTAR". 

 Romandrà prohibida la manipulació i operacions d’ajust o manteniment de 

màquines al personal no especialitzat en la màquina objecte de la reparació. 

 Per una major precaució i per tal d’evitar la posada en servei de la màquina 

avariada, es bloquejaran els comandaments d’arrancada i en el seu cas els 

fusibles elèctrics. 

 Només es permetrà d’utilitzar la maquinària al personal autoritzat per escrit. 

 Els ganxos dels aparells d’hissar romandran lliures de càrregues en els moments 

de descans. 

 Els maquinistes tindran sempre sota el seu control visual les càrregues suspeses, 

per tal d’evitar els accidents per manca de visibilitat a la trajectòria de la càrrega.  

 Si el maquinista no pogués controlar tota la trajectòria de la càrrega, es suplirà 

aquesta mancança mitjançant senyalistes. 

 Es prohibeix romandre sota la trajectòria de les càrregues suspeses. . 

 Els aparells d’hissar a emprar a aquesta obra tindran limitador de recorregut del 

carro i els ganxos. 

 Es prohibeix l’hissat o transport de persones al interior de gàbies, cubilots, etc. 

 

Com a criteri general les proteccions col·lectives estan per sobre de les proteccions 

individuals. A més s’hauran de mantenir en un bon estat de conservació els medis 

auxiliars, la maquinaria i les eines de treball. D’altre banda els mitjans de protecció 

hauran d’estar homologats segons la normativa vigent.  
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- Mesures de protecció individuals 

 

 Protecció del cap: 

 

Casc de seguretat 

Ulleres antiimpactes 

Ulleres per tall oxiacetilènic 

Ulleres antipols 

Careta de respiració antipols 

Filtre per a careta antipols 

Cascos per a totes les persones que participin en l’obra, inclòs visitants. 

Pantalla facial per a soldadura elèctrica. 

Protector auditiu de tap. 

Protector auditiu de casc. 

 

 Protecció del cos: 

 

Granotes o vestits de treball color groc (corporatiu) 

Vestits impermeables 

Armilla reflectant. 

Cinturó de seguretat en treballs d’alçada 

Cinturó antivibrador 

Davantal per a soldador. 

Armilla per a senyalista. 

 

 Protecció extremitats superiors: 

 

Guants per a ús general per al manejament de materials i objectes 

Guants dielèctrics. 

Guants de goma fins per a treballs de ram paleta i formigonat 

Guants per a soldador. 

Maniguets per a soldador. 

 

 Protecció extremitats inferiors: 

 

Botes impermeables a l’aigua i a la humitat 
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Botes de seguretat de pell 

Botes dielèctriques 

Botes de seguretat de lona. 

Polaines per a soldador. 

 

- Mesures de protecció col·lectives 

 

Baranes de limitació i protecció 

Senyals de trànsit  

Senyals de seguretat 

Cinta d’abalisament 

Topall de desplaçament de vehicles  

Banderoles de senyalització 

Xarxes horitzontals i vertical 

Suports i ancoratges 

Baranes de protecció 

Ancoratges per tubs 

Extintors 

Abalisament lluminós 

Senyals de stop a la sortida de vehicles  

Senyals d’ús de casc  

Interruptors diferencials 

 

7.1 Per evitar possibles accidents a tercers es prendran les següents mesures de 

protecció i senyalització: 

 

Baranes de limitació i protecció 

Senyals de trànsit  

Senyals de seguretat 

Tancaments provisionals 

 

7.2 Informació i formació 

 

Tot el personal a l’inici de l’obra o quan s’incorpori a ella rebrà de la seva empresa la 

informació de riscos i les mesures correctores que farà servir en la realització de les 

seves tasques. 
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Pel que fa la formació dels treballadors s’ha de rebre al arribar a l’obra, una exposició 

de mètodes de treball i els riscos que poden derivar juntament amb les mesures de 

seguretat que haurà de fer servir. 

Cada empresa ha d’acreditar que el seu personal ha rebut la formació en la matèria de 

seguretat i salut. 

 

7.3 Instal·lacions 

 

- Instal·lacions per prevenció d'incendis 

 

Els motius d'incendi a l'obra són molt similars als d'altres situacions: focus d'ignició i 

substància combustible. Caldrà, doncs, revisar i comprovar periòdicament la instal·lació 

elèctrica provisional i emmagatzemar les substàncies combustibles a un lloc segur. 

 

Els mitjans d'extinció seran extintors de pols secs de 12 kg a la zona de matèries 

inflamables i al costat del quadre general elèctric, i de 6 kg a l'oficina de l'obra, al 

magatzem d'eines i al magatzem de maquinària portàtil. 

 

A l'abast del personal hi haurà: aigua, sorra i eines per a l'extinció del foc. En tot cas, la 

tasca del personal de l'obra haurà de ser evitar la extensió del foc, fins l'arribada dels 

bombers, que hauran d'ésser avisats. 

 

- Instal·lacions elèctriques 

 

La connexió de servei de la Companyia subministradora haurà d'acabar en un armari de 

protecció, amb elements de mesura i tancat. Al seu costat s'haurà de situar el quadre 

general de comandament i protecció amb seccionador general automàtic, interruptors 

omnipolars, protecció d'interruptors magnetotèrmics i relés diferencials. 

 

D'aquest quadre principal derivaran els secundaris amb les sortides protegides per 

magnetotèrmics i relés diferencials. 

 

Els conductors aeris es tensaran i se subjectaran als suports prèviament preparats. Cas 

d'anar per terra es protegiran convenientment. S'instal·laran quadres mòbils per a la 

maquinària portàtil. Tots els conductors utilitzats seran del tipus aïllat per una mínima de 

1000 volts. La instal·lació d'enllumenat es farà sectoritzada. 
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Els focus d'enllumenat se situaran a 2.50 m d'alçada, i es protegiran els que es trobin per 

sota d'aquesta cota. Els aparells portàtils seran estancs a l'aigua i aïllats. Les connexions 

de les màquines seran amb terminals de pressió i comandament d'aturada i posada en 

marxa. Serà obligatori substituir immediatament tots els materials defectuosos. 

 

- Instal·lacions d'higiene i benestar 

 

Les instal·lacions provisionals pel personal estaran formades per barracons 

prefabricats per acollir el vestidor, el menjador i els serveis; amb tots els elements 

necessaris: bancs, taules, radiadors, etc. Es disposarà de les següents unitats: 

Un vestidor amb guixetes individuals amb pany i clau, una per a cada treballador, 

seients, il·luminació i calefacció durant l’obra. 

Serveis higiènics amb calefacció i il·luminació: un lavabo amb mirall per cada 15 

treballadors, una dutxa amb aigua calenta i freda per a cada 10 treballadors i un inodor 

també per a cada 10. 

Un menjador amb dues taules i seients, aigüera, escalfador de menjars, calefacció per 

l’hivern i recipient per a deixalles. 

 

Un cop la situació de l'obra ho permeti, es realitzaran les instal·lacions definitives en 

funció del nombre màxim d'operaris que puguin coincidir durant l'execució de l'obra amb 

la dotació prevista en el Pla de Seguretat i Salut aportat pel constructor i aprovat per la 

direcció facultativa. Com ja s’ha assenyalat, per al present projecte es preveu un màxim 

de 5 persones. 

En aquestes instal·lacions definitives els sostres, terres i parets de totes les peces hauran 

de ser continus, llisos i impermeables de forma que permetin una fàcil neteja, desinfecció 

i desinsectació, en el cas d'ésser necessari. Els elements i materials hauran de ser de 

bona resistència. A l'oficina de l'obra es fixaran indicacions amb el centre assistencial 

més proper, la seva adreça i tots els telèfons d'urgència necessaris. 

 

Totes les zones hauran de tenir llum elèctrica i calefacció. La dotació mínima serà la 

prevista per a les instal·lacions provisionals. 

 

S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva potabilitat, 

si no prové de la xarxa d'abastament de la població. Els subministraments dels serveis 

públics es troben garantits (electricitat, aigua potable, sanejament), ja que es tracta 

d’una actuació contigua al casc urbà del municipi. 
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- Instal·lacions mèdiques 

 

Es disposarà d'un local destinat a farmaciola central, totalment equipat amb el material 

sanitari i clínic per atendre qualsevol accident, i una altra portàtil d'urgència. 

 

8 VARIACIONS DEL PLA DE SEGURETAT  

 

El Pla de Seguretat que se’n derivi del present Estudi de Seguretat i Salut en el Treball 

haurà d’actualitzar-se en el moment en què les diverses fases d’obra ho vagin 

requerint com a conseqüència de variacions o incidències que es puguin produir i 

siguin de difícil previsió. 

 

Totes les variacions i/o ampliacions, una vegada definit el risc generat i efectuada la 

seva quantificació econòmica, es sotmetrà a l’aprovació de la Direcció d’Obra.  

 

Aquest pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de les obres pel 

coordinador en matèria de seguretat i salut en l’execució de l’obra.  

 

Barcelona, Juny 2015 

 

 

 

 

Estudiant d’Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques 

 

 

 

 

Mireia Canals Mir 
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PLEC DE CONDICIONS 

 

PRESCRIPCIONS GENERALS 

 

- Normativa legal d’aplicació 

 

L’obra objecte del present estudi de Seguretat i salut estarà regulada, durant tota la seva 

execució, pels textos que s’esmenten a continuació, amb caràcter d’obligat compliment 

per a totes les parts implicades. 

 

 Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 

 RD 1627/1997 pels què s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut 

a les obres de construcció. 

 Mesures per a promoure la millora de la seguretat. Directiva 89/391/CEE 

 Protecció de la maternitat i al tractament de les relacions de treball temporal i en 

empreses de treball temporal. Directives 92/85/CEE, 94/33/CEE i 91/383/CEE 

 Conveni 155 de la OIT sobre seguretat i salut dels treballadors i medi ambient de 

treball 

 Seguretat de màquines. Directives 89/392/CEE, 91/368/CEE i RD 1435/1992 

 Equips de protecció individual. Directiva 89/656/CEE i RD 1407/1992 

 Reglament dels serveis de prevenció. RD 39/1997 i RD780/1998 que modifica 

articles del RD 39/1997 

 Capítols no derogats de la Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball 

(títol II) 

 Estatut dels treballadors 

 Reglament sobre protecció sanitària contra radiacions ionitzants. B. O. E. 

12/02/1992 

 Disposicions mínimes en matèria de senyalització seguretat i salut en el treball. RD 

485/1997 

 Protecció operacional de treballadors externs amb risc d’exposició a radiacions 

ionitzants per intervenció per intervenció en zona controlada. RD 413/1997 

 Disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball. RD 486/1997 

 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de 

càrregues que impliquin riscos, en particulars dorsolumbars pels treballadors. RD 

487/1997 



Urbanització Sector UD-1 (Sant Martí Sarroca)  Tutor/a: Adriana Martínez 

Autor/a: Mireia Canals Mir 

 

179 

 

 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que 

inclouen pantalles de visualització. RD 488/1997 

 Protecció dels treballadors contra riscos relacionats amb l’exposició a agents 

biològics durant el treball. RD 664/1997 

 Protecció dels treballadors contra riscos relacionats amb l’exposició a agents 

cancerígens durant el treball. RD 665/1997 

 Proteccions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors 

de equips de protecció individual. RD 773/1997 

 Disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels 

equips de treball. RD 1215/1997 

 Prescripcions mínimes de seguretat i salut que han d’aplicar-se a obres temporals i 

mòbils. Directiva 92/057/CEE 

 Obligatorietat d’un estudi de seguretat als projectes d’edificació i obres públiques. 

RD 555/86 

 Reglament de seguretat industrial 

 

- Obligacions de les parts implicades 

 

Propietat 

 

a) Vigilarà que el present Estudi de seguretat i salut, degudament visat pel 

Col·legi corresponent, acompanyi al Projecte d’execució de l’obra. 

b) Abonarà les partides del Pla de seguretat i salut ofertat pel contractista un 

cop siguin certificades per la direcció facultativa juntament amb les altres 

certificacions de l’obra. 

 

Empresa Constructora 

 

a) Desenvoluparà l' Estudi de seguretat i salut amb el seu Pla de seguretat i 

salut, d’acord amb aquell i amb les especificacions de treball de la pròpia 

empresa. Aquest Pla es redactarà abans de l' inici de l’obra i serà informat pel 

coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra. 

L’aprovació del Pla de seguretat i salut correspondrà a l’ Administració 

contractant. 
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b) Tots els mitjans auxiliars i de protecció personal estaran homologats 

oficialment. En el cas de no trobar-se en el mercat els necessaris, se n' 

empraran els més adients d’acord amb el Comitè de seguretat i salut i amb el 

vist-i-plau del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de 

l’obra. 

 

c) Complirà totes les especificacions de l' Estudi i del Pla de seguretat i Salut, 

essent responsable dels danys per infracció per part d' ella mateixa, dels 

seus empleats i/o dels diversos subcontractistes. 

 

Direcció Facultativa 

 

a) Considerarà l' Estudi de seguretat i salut com a part integrant de l’execució de 

l’obra, supervisant i controlant el compliment del Pla de seguretat i Salut i 

autoritzarà, si s’escau, les modificacions necessàries, fent-ho constar al llibre 

d’incidències. 

b) Certificarà periòdicament els treballs realitzats. 

c) Comunicarà a la propietat, l’empresa constructora i altres organismes 

competents, el possible incompliment de les mesures de seguretat fixades a l' 

Estudi i desenvolupades pel Pla. 

 

 

PRESCRIPCIONS PARTICULARS 

 

- Organització general de la seguretat a l' obra 

 

L’empresa constructora, per mitjà del seu departament de seguretat que estarà format 

pels serveis mèdics i el Comitè de seguretat i d’acord amb la direcció facultativa, 

designarà el Comitè de seguretat de l’obra, i nomenarà el responsable. El promotor 

designarà el Coordinador de seguretat i salut. 

 

Aquestes tres parts, juntament amb la direcció facultativa, vigilaran la seguretat en les 

diferents zones i fases del procés constructiu. 
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Comitè de seguretat i salut. Coordinador de seguretat i salut 

 

A l’obra es formarà el Comitè de seguretat i salut, format per un tècnic qualificat en 

matèria de seguretat en representació de l’empresa, i dos treballadors dels oficis amb 

més presència durant l’execució de l’obra, a més d’un vigilant de seguretat amb 

competència professional en matèria de seguretat i higiene (Art. 167. de la O. T. de la 

Indústria de la Construcció). 

 

Les seves atribucions i obligacions, així com les del Coordinador en matèria  de seguretat 

i salut, seran: 

 

Comitè de seguretat i salut: 

 

 Reunió un cop al mes com a mínim 

 Control i vigilància del compliment de l’estudi de seguretat i salut 

 Informació immediata al cap d’obra de les anomalies observades 

 Estudi dels motius dels possibles accidents 

 

Coordinador de seguretat i salut: 

 

 Vigilarà  l’acompliment de les normes de seguretat 

 Informarà al comitè i s’encarregarà de què es segueixi el Pla de seguretat i Salut 

 Parts d’accidents i deficiències. Podrà ésser vàlid tot tipus de part d’ús comú a 

l’empresa si és prèviament acceptat per la direcció facultativa. En tot cas caldrà 

que hi consti: 

 

 

a) Accidents 

 Identificació de l’obra. Data i hora de l’accident. 

 Nom del treballador. Categoria professional. Domicili. 

 Lloc de l’accident (situació a l' obra). 

 Motius i gravetat aparent de l’accident. 

 Primers auxilis (persona i lloc). 

 Testimonis de l’accident amb declaracions separades. 

A més, es redactarà un Informe que analitzi les possibles formes 

d’evitar accidents similars i mesures urgents a prendre, si s’escau. 
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b) Deficiències 

 Identificació de l’obra. Data i hora de l’observació. 

 Lloc i deficiències observades. 

 Estudis per millorar els defectes detectats. 

D’ambdós tipus de parts d’accidents i deficiències es realitzarà mensualment un 

control amb gràfics i índex que permetin observar i comparar l’evolució de la 

seguretat a l’obra. 

 

Assegurances de responsabilitat civil i de tot risc a la construcció i muntatge 

 

Tots els tècnics de la direcció facultativa estaran coberts en matèria de responsabilitat 

civil professional. 

El contractista tindrà també una assegurança de responsabilitat civil amb cobertura per 

danys a tercers per actes o omissions directes o indirectes a les quals hagi de respondre 

ell mateix o per d' altres. 

 

Serà obligatòria la contractació d' una assegurança a tot risc durant tota la durada de l' 

obra, i es perllongarà per un termini mínim d' un any des del final definitiu de l' obra. 

 

- Condicions dels mitjans de protecció 

 

Tots els elements de protecció personal o col·lectius tindran fixat un període de vida útil, 

rebutjant-se al seu termini. Quan per les circumstàncies de la feina es produeixi un 

deteriorament més ràpid en un determinat element o equip, es reposarà aquest, 

independentment de la durada prevista o data de lliurament. 

 

Tot element o equip de protecció que hagi sofert un ús límit, és a dir, el màxim per al què 

va ser concebut (per exemple, per un accident), serà rebutjat i reposat al moment. 

 

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més grandària o tolerància de les admeses 

pel fabricant, seran reposades immediatament. 

 

L' ús d' una peça o equip de protecció mai representarà un risc en sí mateix. 
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Proteccions personals 

 

Tot element de protecció personal s' ajustarà a les normes d' homologació del "Ministerio 

de Trabajo" (O. M. 17-5-74, B. O. E. 29-5-74), sempre que existeixi en el mercat. 

 

En els casos en què no existeixi norma d' homologació oficial, seran de qualitat 

adequades a les seves respectives prestacions. 

 

Proteccions col·lectives 

 

Tanques autònomes de limitació i protecció 

 

Tindran com a mínim 90 cm d' alçària, estant construïdes a base de tubs metàl·lics. 

 

Baranes 

 

Disposaran de llistó superior a una alçària de 90 cm de suficient resistència per a garantir 

la retenció de persones, i duran un llistó horitzontal intermedi, així com el corresponent 

sòcol. 

 

Senyals 

 

Estaran d' acord amb la normativa vigent. 

 

Interruptors diferencials i preses de terra 

 

La seva sensibilitat mínima serà de 30 MA per a 130 V i de 300 MA per a 220 V. La 

resistència de les preses de terra no serà superior a la què garanteixi, d' acord amb la 

sensibilitat de l' interruptor diferencial, una tensió màxima de contacte de 24 V. S’amidarà 

la seva resistència periòdicament i, al menys, en l' època més seca de l' any. 

 

Extintors 

 

Seran adequats en agent extintor i mida al tipus d' incendi previsible i es revisaran cada 6 

mesos com a màxim. 
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Recs 

 

Les pistes per a vehicles es regaran convenientment per evitar l’aixecament de pols. 

- Instal·lacions 

 

Instal·lacions per a prevenció d' incendis 

 

Els motius d' incendi a l' obra són molt similars als d' altres situacions: focus d' ignició i 

substància combustible. Caldrà, doncs, revisar i comprovar periòdicament la instal·lació 

elèctrica provisional i emmagatzemar les substàncies combustibles a un lloc segur. 

Els mitjans d' extinció seran extintors de pols secs de 12 kg a la zona de matèries 

inflamables i al costat del quadre general elèctric, i de 6 kg a l' oficina de l' obra, al 

magatzem d' eines i al magatzem de maquinària portàtil. 

 

A l' abast del personal hi haurà: aigua, sorra i eines per a l' extinció del foc. En tot cas, la 

tasca del personal de l' obra haurà de ser evitar la extensió del foc, fins l' arribada dels 

bombers, que hauran d' ésser avisats. 

 

Instal·lacions elèctriques 

 

La connexió de servei de la Companyia subministradora haurà d' acabar en un armari de 

protecció, amb elements de mesura i tancat. Al seu costat s' haurà de situar el quadre 

general de comandament i protecció amb seccionador general automàtic, interruptors 

omnipolars, protecció d' interruptors magnetotèrmics i relés diferencials. 

 

D' aquest quadre principal derivaran els secundaris amb les sortides protegides per 

magnetotèrmics i relés diferencials. 

 

Els conductors aeris es tensaran i se subjectaran als suports prèviament preparats. Cas 

d' anar per terra es protegiran convenientment. S' instal·laran quadres mòbils per a la 

maquinària portàtil. Tots els conductors utilitzats seran del tipus aïllat per una mínima de 

1000 volts. La instal·lació d' enllumenat es farà sectoritzada. 

 

Els focus d' enllumenat se situaran a 2.50 m d' alçada, i es protegiran els que es trobin 

per sota d' aquesta cota. Els aparells portàtils seran estancs a l' aigua i aïllats. Les 
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connexions de les màquines seran amb terminals de pressió i comandament d' aturada i 

posada en marxa. Serà obligatori substituir immediatament tots els materials defectuosos. 

 

 

Instal·lacions d' higiene i benestar 

 

Les instal·lacions provisionals pel personal estaran formades per barracons 

prefabricats per acollir el vestidor, el menjador i els serveis; amb tots els elements 

necessaris: bancs, taules, radiadors, etc. Es disposarà de les següents unitats: 

a) Un vestidor amb guixetes individuals amb pany i clau, una per a cada treballador, 

seients, il·luminació i calefacció durant l’obra, augmentant-se fins a 10 vestidors 

quan el nombre d’operaris sigui punta. 

b) Serveis higiènics amb calefacció i il·luminació: un lavabo amb mirall per cada 15 

treballadors, una dutxa amb aigua calenta i freda per a cada 10 treballadors i un 

inodor també per a cada 10. 

c) Un menjador amb dues taules i seients, aigüera, escalfador de menjars, calefacció 

per l’hivern i recipient per a deixalles. 

 

En aquestes instal·lacions definitives els sostres, terres i parets de totes les peces hauran 

de ser continus, llisos i impermeables de forma que permetin una fàcil neteja, desinfecció 

i desinsectació, en el cas d' ésser necessari. Els elements i materials hauran de ser de 

bona resistència. A l' oficina de l' obra es fixaran indicacions amb el centre assistencial 

més proper, la seva adreça i tots els telèfons d' urgència necessaris. 

 

Totes les zones hauran de tenir llum elèctrica i calefacció. La dotació mínima serà la 

prevista per a les instal·lacions provisionals. 

 

S' analitzarà l' aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva potabilitat, 

si no prové de la xarxa d' abastament de la població. Els subministraments dels serveis 

públics es troben garantits (electricitat, aigua potable, sanejament), ja que es tracta 

d’una actuació contigua al casc urbà del municipi. 

 

Instal·lacions mèdiques 

 

Es disposarà d' un local destinat a farmaciola central, totalment equipat amb el material 

sanitari i clínic per atendre qualsevol accident, i una altra portàtil d' urgència. 
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- Llibre d' incidències 

 

En l’obra hi haurà un  llibre d’incidències facilitat per la direcció facultativa que haurà 

d’estar en poder del contractista, del representant legal o del coordinador de seguretat en 

fase d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l’autoritat laboral o el representant 

dels treballadors, els quals podran fer les anotacions que considerin oportunes per tal que 

el coordinador  o la direcció facultativa notifiqui a la inspecció de treball corresponent, 

dins del terme de 24 hores.  

 

- Normes de certificació dels elements de seguretat 

 

Un cop al mes es farà la corresponent certificació, segons el pressupost contractat com 

annex al pla. La propietat l' abonarà d'acord amb les condicions especificades al 

contracte. Es certificaran exclusivament les partides de seguretat i salut de l' estudi, i 

s'eliminaran aquelles que siguin mitjans auxiliars necessaris per dur a terme l' obra. 

 

Les partides de nova creació no previstes en el pressupost es definiran totalment amb 

tots els seus elements, i s' abonaran posteriorment amb els mateixos criteris generals d' 

amidament. Cas de plantejar-se una revisió de preus, el Contractista ho comunicarà per 

escrit a la Propietat, amb el vist-i-plau previ de la direcció facultativa. 

 

 

Barcelona, Juny 2015 

 

 

 

Estudiant d’Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques 

 

 

 

 

 

 

Mireia Canals Mir 
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PRESSUPOST 

 

CAPÍTOL 1- EQUIPS DE PROTECCIÓ PERSONAL 

 

  Descripció Ut. Preu/Ut. Rend Import 

1 
Cascos de protecció homologats segons 
normativa 

14 12,02 0,5 84,14 

2 
Ulleres de caçoleta amb cristalls tractats 
tèrmicament 

14 15,03 0,5 105,21 

3 Protector auditiu homologat 14 9,02 0,2 25,25 

4 Careta anti-pols 14 14,35 1 200,9 

5 
Botes de seguretat contra riscos mecànics 
amb puntera metàl·lica 

14 33,06 0,2 92,56 

6 
Botes de goma amb puntera metàl·lica 
reforçada 

14 21,34 0,2 87,75 

7 Guants de protecció homologats 14 4,81 0,5 33,67 

8 Granotes de treball 14 52,29 0,2 146,41 

9 Armilla reflectant 14 8,4 1 117,6 

10 Jaqueta afelpada contra fred i pluges 14 42,07 0,1 58,89 

TOTAL PROTECCIONS PERSONALS 952,38 € 

 

CAPÍTOL 2- EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 

  Descripció Ut. Preu/Ut. Rend Import 

1 
Cartell de senyalització de perills en obra i 
mesures de seguretat obligatòries 

1 30,05 1 30,05 

2 
Cordó reflectant de senyalització, inclòs 
suport, col·locació i desmuntatge 

500m 0,72 1 360 

3 
Tanca metàl·lica autònoma de 2,5 m de 
llargària 

50 u. 15,3 0,5 382,5 

4 
Tanca normalitzada de desviament de tràfic, 
inclosa col·locació i retirada 

4 46,4 0,5 92,8 

5 Balisa lluminosa intermitent 4 72 1 288 

6 Con de senyalització 25 6,15 1 153,75 

TOTAL PROTECCIONS COL·LECTIVES 1.307,10 € 
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CAPÍTOL 3- EQUIPAMENT I INSTAL·LACIONS 

 

  Descripció Ut. Preu/Ut. Rend Import 

1 
Lloguer mensual local prefabricat per a 
caseta d'obra moblada i sanita inclòs 

6 mesos 150 1 900 

2 
Lloguer mensula local prefabricat per a 
magatzem d'obra. Inclòs muntatge i 
desmuntatge 

6 mesos 108,18 1 649,08 

3 
Lloguer mensual local prfabricat per a caseta 
de vestidors. Moblada amb bancs, guixetes i 
perxes 

6 mesos 108,75 1 652,5 

4 
Local mensual prefabricat per a caseta de 
dutxes i rentamans. Inclòs muntatge i 
desmuntatge 

6 mesos 145 1 870 

5 
Lloguer mensula local prefabricat per a 
caseta de menjador, moblada amb bancs i 
taules 

6 mesos 102,33 1 613,98 

6 
Contenidor d'escombraries per a deixalles de 
material 

80 u 160,35 1 12828 

7 

Instal·lació elèctrica provisional d'obra: 
escomesa fins a l'obra, quadre elèctric d'obra 
20 kw, bases d'endolls protegides, cable 
enfundat 1000 V amb tub anellat ,provisional 
de posta a terra 

1 u 500 1 500 

8 Extintors de pols seca ABC de 6 kg 2 u. 48,1 0,1 9,62 

9 
Tanca metàl·lica amb peus de formigó per a 
tancament de parcel·la 

300 u. 10,2 1 3060 

TOTAL EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS 20.083,18 € 
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CAPÍTOL 4- HIGIENE I PRIMERS AUXILIS 

 

 

  Descripció Ut. Preu/Ut. Rend Import 

1 Reconeixements mèdics 14 u. 45,08 1 631,12 

2 
Curs de formació en prevenció de riscos 
laborals en la construcció 

14 u. 60,1 0,1 84,14 

3 
Inspeccions de seguretat planejades pel 
tècnic 

14 u. 120,2 1 1682,8 

4 
Farmaciola sanitària completa instal·lada en 
caseta d'obra, més reposició material 

2 u. 112,69 0,5 112,69 

5 Curs de primers auxilis 2 u. 75,13 1 150,26 

TOTAL SEGURETAT I PRIMERS AUXILIS 2.661,01 € 

 

 

 

 
RESUM DE CAPÍTOLS 

 

  

     CAP.1 RESUM IMPORT 

1 EQUIPS DE PROTECCIÓ PERSONAL 952,38 € 

2 EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 1.307,10 € 

3 EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS 20.083,18 € 

4 HIGIENE I PRIMERS AUXILIS 2.661,01 € 

TOTAL PRESSUPOST DE L'ESTUDI DE SEGURETAT 
(SENSE IVA) 

25.003,67 € 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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Projecte d´Urbanització Sector UD-1 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

MA D'OBRA 

Data: 22/06/14 Pàg.: 1 

A0112000 

A0121000 

A0122000 

A012G000 

A012H000 

A012M000 

A012N000 

A012P000 

A012P200 

A013G000 

A013H000 

A013M000 

A013P000 

A013U001 

A0140000 

A0150000 

A01H4000 

h 

h 

h 

h 

h 

h 

h 

h 

h 

h 

h 

h 

h 

h 

h 

h 

h 

Cap de colla 

Oficial 1a 

Oficial 1a paleta 

Oficial 1a calefactor 

Oficial 1a electricista 

Oficial 1a muntador 

Oficial 1a d'obra pública 

Oficial 1a jardiner 

Oficial 2a jardiner 

Ajudant calefactor 

Ajudant electricista 

Ajudant muntador 

Ajudant jardiner 

Ajudant 

Manobre 

Manobre especialista 

Manobre per a seguretat i salut 

23,68000 

22,36000 

22,36000 

23,11000 

23,11000 

23,11000 

22,36000 

27,67000 

25,92000 

19,82000 

19,82000 

19,85000 

24,56000 

19,86000 

18,68000 

19,33000 

19,02000 
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C1101200 

C110F900 

C110U015 

C110U025 
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C1311440 

C1313330 

C1316100 

C131U000 

C131U001 

C131U016 

C131U020 

C131U025 

C1331100 

C13350C0 

C133A030 

C133A0K0 

C133U002 

C133U005 

C133U030 

C1501700 

C15018U0 

C15018U1 

C15019U0 

C1502E00 

C1502U20 

C1503000 

C1503300 

C1503500 

C1503U10 

C1503U20 

C1504R00 

C1504U01 

C1505120 

C1700006 

C1702D00 

C1705600 

C1705700 

C1709B00 

C170D0A0 

C170E000 

C1RA2500 

C2001000 
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Compressor amb dos martells pneumàtics 

Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 

Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 

Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 

Equip complet de maquinària de perforació en desmunt 

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 

Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 

Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 

Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 

Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 

Motoanivelladora petita 

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 

Compactador duplex manual de 700 kg 

Safata vibrant amb placa de 60 cm 

Motoanivelladora de 150 hp 

Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 

Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 

Camió per a transport de 7 t 

Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 

Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 

Camió cisterna de 8 m3 

Camió cisterna de 10000 l 

Camió grua 

Camió grua de 3 t 

Camió grua de 5 t 

Camió grua de 5 t 

Camió grua de 10 t 

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 

Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 

Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 

Vibrador intern de formigó 

Camió cisterna per a reg asfàltic 

Formigonera de 165 l 

Formigonera de 250 l 

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 

Escombradora autopropulsada 

Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no 
especials 

Martell trencador manual 

16,16000 

92,39000 

55,17000 

71,05000 

132,56000 

86,18000 

50,00000 

44,20000 

52,37000 

65,17000 

115,63000 

40,38000 

46,00000 

56,95000 

66,20000 

9,97000 

7,04000 

57,88000 

46,83000 

61,17000 

32,30000 

38,37000 

40,10000 

50,23000 

41,32000 

44,97000 

44,62000 

42,27000 

46,97000 

40,78000 

47,36000 

37,80000 

49,52000 

24,93000 

1,90000 

28,42000 

1,77000 

2,87000 

53,99000 

60,52000 

41,62000 

19,80000 

3,60000 
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C2005000 

C200H000 

C200SU00 

C200U001 

CR11A869 

CR241213 

CZ11U001 

CZ12U00A 
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Regle vibratori 

Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a 
màxim 

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 

Motoserra per a la tala d'arbres 

Desbrossadora autopropulsada autoportant, de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència, amb una 
amplària de treball de 0,9 a 1,2 m 

Tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW ( 35 a 54 CV) de potència, amb equip de llaurada i 
una amplària de treball d'1,8 a 2,39 m 

Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 

4,88000 

8,56000 

3,88000 

2,64000 

35,40000 

39,16000 

6,70000 

17,60000 
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312216RPTB u Armari de polièster per a registre principal en instal·lacions d'ICT, dimensions nominals 31x22x16 
cm (alt x ample x fondo), construit íntegrament en polièster reforçat amb fibra de vidre premsat en 
calent, placa de muntatge preparada per a la fixació ràpida dels portaregletes de telefonia, per a 
xarxes de telefonia bàsica i RDSI, grau de protecció IP66 IK10, per a muntar superficialment, ref. 
ICT312216RPTB de HIMEL 

Armari de polièster per a registre principal en instal·lacions d'ICT, dimensions nominals 43x33x20 
cm (alt x ample x fondo), construit íntegrament en polièster reforçat amb fibra de vidre premsat en 
calent, placa de muntatge preparada per a la fixació ràpida dels portaregletes de telefonia, per a 
xarxes de telefonia bàsica i RDSI, grau de protecció IP66 IK10, per a muntar superfic ialment, ref. 
ICT433320RPTB de HIMEL 

Armari de polièster per a registre principal en instal·lacions d'ICT, dimensions nominals 53x43x20 
cm (alt x ample x fondo), construit íntegrament en polièster reforçat amb fibra de vidre premsat en 
calent, placa de muntatge preparada per a la fixació ràpida dels portaregletes de telefonia, per a 
xarxes de telefonia bàsica i RDSI, grau de protecció IP66 IK10, per a muntar superficialment, ref. 
ICT534320RPTB de HIMEL 

Armari de polièster per a registre principal en instal·lacions d'ICT, dimensions nominals 65x44x25 
cm (alt x ample x fondo), construit íntegrament en polièster reforçat amb fibra de vidre premsat en 
calent, placa de muntatge preparada per a la fixació ràpida dels portaregletes de telefonia, per a 
xarxes de telefonia bàsica i RDSI, grau de protecció IP66 IK10, per a muntar superficialment, ref. 
ICT654425RPTB de HIMEL 

Aigua 

Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 

Sorra de pedrera per a morters 

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 

Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 

Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 

Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm 

Sauló sense garbellar 

Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 

Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 

Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 40 mm, per a formigons 

Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 

Tot-u artificial 

Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 

Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5 
IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2% 

Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-60(BM-3b) 

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat 
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 

Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 

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

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I 

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

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

Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària 
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20 

144,92000 

433320RPTB u 252,11000 

534320RPTB u 358,56000 

654425RPTB u 386,47000 

B0111000 

B0211U00 

B0310020 

B0310500 

B0311010 

B0312010 

B0314500 

B0321000 

B032U010 

B0331Q10 

B0332P10 

B0332Q10 

B0372000 

B037200U 

B0512401 

B0552460 

B055JK6M 

B060U110 

B060U430 

B064300B 

B064300C 

B064500B 

B064500C 

B06NN12C 
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m3 

m3 
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m3 

m3 
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m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

1,50000 

4,83000 

18,02000 

17,64000 

16,79000 

18,47000 

175,57000 

16,36000 

14,79000 

16,81000 

19,44000 

19,64000 

16,38000 

17,34000 

103,30000 

0,45000 

682,84000 

58,01000 

67,51000 

58,39000 

58,39000 

56,91000 

56,91000 

57,10000 
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B06NN14C 

B0710150 

B0710250 

B0715000 

B071U005 

B0A12U00 

B0A216SG 

B0A71900 

B0A71E00 

B0A71G00 

B0A71N00 

B0AB1112 

B0D21030 

B0DF6F0A 

B0DF7G0A 

B0DF8H0A 

B0DZA000 

B0DZU005 

B0F1D2A1 

B0F1DHA1 

B1511215 

B6A72V19KCE 
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Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària 
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40 

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma 
UNE-EN 998-2 

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

Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 

Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 

Filferro acer galvanitzat 

Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50 mm de pas de malla i de D 2,7 mm 

Abraçadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interior 

Abraçadora metàl·lica, de 32 mm de diàmetre interior 

Abraçadora metàl·lica, de 42 mm de diàmetre interior 

Abraçadora metàl·lica, de 110 mm de diàmetre interior 

Tensor obert d'acer galvanitzat amb baga i forqueta de diàmetre 1/4´´ 

Tauló de fusta de pi per a 10 usos 

Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 

Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 

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

Desencofrant 

Materials auxiliars per a encofrar 

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

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

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 

Tanca model Obac fabricada íntegrament amb perfils quadrats de fusta de pi flandes. Es 
subministra en trams de 2,07 m. i 0,90 d'altura formats per dos travessers i un passamà de 70 x 40 
mm i llistons verticals de 95 x 22 mm. Els pilars d'unió entre trams seran de 90 x 90 mm x 1,4 m de 
longitud. La fixació entre el tram i el pilar es realitzarà mitjançant cargolaria. La fusta estarà 
tractada en autoclau nivell IV mitjançant sistema Béthel buit-pressió a base de sals hidrosolubles 
lliures de crom i arsènic. Inclou part proporcional de cargolaria zincada., ref. ObaT de la serie Obac 
de BARRACA 

Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 1,8 m 

Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i  
d'alçària 1,8 m 

Màstil de tub d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària per a reixat de protecció de pistes, amb platines i 
elements d'ancoratge 

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de 
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons 
UNE-EN 1340 

Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles 

Pedra granítica per a guals, de 40x40 cm, amb cares vistes flamejades 

Pedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb cares vistes flamejades 

Peça de formigó per a guals, monocapa, de 22x30 cm 

Peces de morter de ciment, per a escocells, de 100x20x8 cm, amb un cantell rom 

Peça per a escocells de 100x20x8 cm 

Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 

Peça prefabricada de formigó de 60x40x6 cm 

56,01000 

32,25000 

29,51000 

0,74000 

84,66000 

1,79000 

2,18000 

0,37000 

0,43000 

0,57000 

2,42000 

0,90000 

0,42000 

1,28000 

1,04000 

1,49000 

2,63000 

1,47000 

0,18000 

0,13000 

0,13000 

46,60000 

B6AZ3132 

B6AZA132 

B6AZU010 

B96512C0 
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5,89000 

21,55000 

190,66000 

4,86000 

B97526D1 

B981U002 

B981U006 

B9851500 

B9912A30 

B991U001 

B9E13100 

B9F11010 
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0,78000 

36,63000 

88,72000 

7,51000 

4,09000 

7,64000 

6,90000 

16,12000 
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BBM13601 
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BBMZZ126 

BBP1U001 

BBPZU001 

BD52159K 

BD7FC370 

BDD1U002 

BDD1U022 

BDDZCJD0 

BDDZU002 

BDDZU010 

BDE7136A 
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Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior 

Llosa de formigó per a paviments de 20x40 cm i 8 cm de gruix, de forma rectangular, acabat amb 
textura pètria, preu superior 

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de 
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític 

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 S, amb betum asfàltic de 
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític 

Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 

Placa octogonal, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 

Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 

Placa informativa, de 90x90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 

Placa triangular, de 70 cm amb pintura no reflectora 

Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 

Placa circular, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 

Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb pintura no reflectora 

Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 76 mm de diàmetre al fonament de 
senyals de trànsit 

Pp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonamentació de 
suport d'alumini 

Tanca d'1,5 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 40x40 mm i 3 mm de 
diàmetre 

Pal de tub d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, inclòs part proporcional d'angle  

Peça prefabricada de formigó amb forma d'U i encaix, de 50x40 cm i 15 cm d'alçària mitja 

Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat 
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà 

Base prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i 100 cm d'alçària, amb forats per a tubs 

Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 80 a 60 cm de diàmetre i 60 cm d'alçària 

Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 810 mm 
de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 

Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 
40 t 

Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de  
diàmetre 

Fossa filtrant compacta de polièster reforçat amb fibra de vidre, amb decantador-digestor de 2 
compartiments i filtre biològic oxidador de la matèria orgànica, de forma cilíndrica i una capacitat de 
2000 l, entrada d'aigües brutes per la part superior amb tub de 110 mm de diàmetre i sortida 
d'aigües tractades per la part inferior amb tub de 110 mm de diàmetre, amb 2 boques de registre 

Peça prefabricada de formigó per a cuneta de 30x12 cm amb canal en V a la cara superior 

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DF-III, per a instal·lacions de telefonia 

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1/2´  ́de mida de rosca 
(diàmetre exterior especificat=21,3 mm i DN=15 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255 

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´ de mida de rosca (diàmetre 
exterior especificat=33,7 mm i DN=25 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255 

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca 
(diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255 

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de mida de rosca 
(diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN=100 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255 

Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la 
norma UNE-EN 1452-2 

Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la 
norma UNE-EN 1452-2 

14,36000 

23,90000 

54,35000 

53,18000 

43,54000 

50,38000 

39,77000 

113,86000 

39,18000 

43,40000 

88,09000 

45,89000 
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33,44000 
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6,37000 
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7,44000 
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Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a unió elàstica amb 
anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2 

Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió 
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat 

Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió 
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2, connectat a pressió 

Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió 
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2, connectat a pressió 

Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió 
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat 

Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, 
sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2 

Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,  
sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2 

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,  
sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2 

Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,  
sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2 

Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,  
sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2 

Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 1/2´´, per a roscar 

Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 1´´, per a roscar 

Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 1´´1/4, per a roscar 

Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 4´´, per a roscar 

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de 
plàstic, per a connectar a pressió 

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de 
plàstic, per a connectar a pressió 

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 
plàstic, per a connectar a pressió 

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 
plàstic, per a connectar a pressió 

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 
plàstic, per a connectar a pressió 

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 1/2´´, roscat 

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 1´ ,́ roscat 

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 1´´1/4, roscat 

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 4´ ,́ roscat 

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de 
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió 

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de 
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió 

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de 
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió 

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

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de 
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió 

Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 180x270x170 mm 

Tub rígid de PVC de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una 
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N, i una rigidesa dielèctrica de 
2000 V,inclòs p.p. de peces especials i accessoris 
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BG22U100 m Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de 
la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions 
soterrades 

Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE  
21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs marcatge indeleble i 
material auxiliar necessari 

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), 
pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums 

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, 
de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC 

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 

Terminal per a cable de coure de 35 mm2 

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar 
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons 
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN 

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 
de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador 
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN 

Tallacircuit tripolar amb fusible de ganiveta de 63 A amb base de grandària 1 

Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades 

Comptador trifàsic de tres fils per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, per a trafos 
d'intensitat de 5 A 

Transformador d'intensitat 100/5 A, 5 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044 

Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 
V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt 

Placa de presa de terra de 500 x 500 x 3 mm 

Cartutx per a soldadura Cadweld 

Sals de sulfat de sodi i magnesi 

Part proporcional d'accessoris de caixa de doble aïllament 

Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 

Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 

Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus ganiveta 

Part proporcional d'accessoris per a endolls 

Part proporcional d'accessoris per a transformadors d'intensitat 

Part proporcional d'elements especials per a tallacircuits tipus ganiveta 

Armari de protecció i control d'enllumenat públic, amb 6 sortides, doble nivell i programació per 
rellotge astronòmic 

Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control d'enllumenat públic 

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense 
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5 

Columna metàl·lica troncocònica totalment galvanitzada de 4 m d'alçaria, planxa de 3 mm, amb 
base platina, per anar muntada amb perns d'ancoratge sobre dau de formigó 

Columna metàl·lica troncocònica totalment galvanitzada de 6 m d'alçaria, planxa de 3 mm, amb 
base platina, per anar muntada amb perns d'ancoratge sobre dau de formigó 

Columna metàl·lica troncocònica totalment galvanitzada de 9 m d'alçaria, planxa de 4 mm, amb 
base platina, per anar muntada amb perns d'ancoratge sobre dau de formigó. 

Conjunt de quatre perns per a cimentació 

Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri 
de 125 W, de preu superior, tancada 

1,87000 

BG31230U m 0,67000 

BG312670 

BG321120 

BG38U035 

BG3ZU010 

BG415DJK 

m 

m 

m 

u 

u 

9,64000 

0,23000 

1,31000 

2,70000 

137,95000 

BG4243JK u 149,44000 

BG438330 

BG46U010 

BG515780 

BG5AB520 

BG63D15S 

BGD2U010 

BGDZU020 

BGDZU030 

BGW12000 

BGW41000 

BGW42000 

BGW43000 

BGW63000 

BGW6A000 

BGY43000 

BHGAU010 

BHGWU001 

BHM11J22 

BHM1U010 

BHM1U025 

BHM1U040 

BHMZU010 

BHN22A30 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

77,00000 

11,36000 

193,18000 

17,81000 

3,40000 

12,20000 

1,22000 

0,67000 

6,25000 

0,40000 

0,36000 

0,23000 

0,34000 

0,45000 

0,91000 

2.484,27000 

94,16000 

217,68000 

152,01000 

186,54000 

245,95000 

16,61000 

263,15000 



199 

 

Projecte d´Urbanització Sector UD-1 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

MATERIALS 

Data: 22/06/14 Pàg.: 9 

BHN32C30 

BHWM1000 

BJM35BE0 

BJS1U040 

u 

u 

u 

u 

Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a 
pressió alta de 150 W, de preu superior, tancada 

Part proporcional d'accessoris per a columnes 

Ventosa automàtica per a embridar de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió de prova, 
de fosa, preu alt 

Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona 
de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb 
pintura epoxi 

Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada 

Programador modular IC-601-PL, de base 6 estacions ampliables fins a 30, en caixa de plàstic, de 
dimensions: 25,7x28,1x8,8 cm, amb 4 programes completament independents, opcions de selecció 
diària independent per a cada programa, 8 arrencades diàries per programa, programació 
percentual general, mensual o diària amb el SolrSync, lectura de cabal a temps real, possibilitat 
d'instal·lar dos cabalímetres per programador, compatible amb sensors de pluja, SolarSync, 
comandament a distància ICR -ROAM, entrada de transformador 230 VCA o 110 VC Sortida 24 
VCA, ref. IC-601-PL de la serie Programadors elèctrics de HUNTER 

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 
24V, per a una pressió màxima de 10 bar 

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 
24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal 

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 
24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal 

Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´ 

Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´1/2 

Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula de 2´´ 

Manòmetre per a una pressió de 0 a 25 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G 

Dipòsit de propà-butà de capacitat compresa entre 17000 i 20000 l, de planxa d'acer, per anar 
soterrat 

Vàlvula per a emplenar dipòsit de propà-butà 

Vàlvula de purga per a dipòsit de propà-butà 

Vàlvula d'extracció líquida per a dipòsit de propà-butà 

Vàlvula de seguretat per a dipòsit de propà-butà 

Vàlvula de servei amb limitador de cabal i indicador de punt alt 

Mesurador de nivell per a dipòsit de propà-butà 

Equip de protecció catòdica per a dipòsit, de capacitat compresa entre 17000 i 20000 l 

Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de 
diàmetre de connexió a la canonada 

Part proporcional d'elements especials per a hidrants 

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´1/2, de 16 bar de pressió nominal,  
cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer 

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de 
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), 
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient 
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa 

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de 
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), 
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient 
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa 

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar 
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de 
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa 
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BN1216F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar 
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de 
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa 

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 
1´´, de 16 bar de PN i preu alt 

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 
1´´1/2, de 16 bar de PN i preu alt 

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 
2´´, de 16 bar de PN i preu alt 

Armari de polièster per a RIT modular en instal·lacions d'ICT, dimensions nominals 200x100x42 cm 
(alt x ample x fondo), capacitat fins a 10 PAU, construit íntegrament en polièster reforçat amb fibra 
de vidre premsat en calent, amb 2x2 portes i sistema de tanca amb clau i embellidor amb maneta, 
amb autoventilació, placa de muntatge de material aïllant, per a instal·lació interior, grau de 
protecció IP44 IK10, ref. ICT201042RITP de la serie Registres ICT de HIMEL 

Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 
cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà 

Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 l de capacitat, per a col·locació 
encastada 

Font clàssica per a exteriors, de fosa, amb protecció antioxidant i pintura color negre forja, amb 
aixeta temporitzada de llautó i amb base de pedra artificial prefabricada 

Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a 
la xarxa de sanejament de font per a exterior 

Tobogan amb estructura d'acer pintat i pista d'acer inoxidable, d'1 m d'alçada 

Gronxador amb 1 seient pla amb recobriment exterior de goma, amb estructura de acer, d'1,5 a 2,5 
m d'amplaria i 2 m d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge 

Aparcament de bicicletes individual, de poliuretà expandit i base de fosa d'alumini, amb capacitat 
per a 2 bicicletes, per a col·locació superficial 

Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, 
segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, 
segons NTJ 07A, subministrada a granel 

Celtis australis d'alçària de 60 a 80 cm en contenidor de 3 l 

Ceratonia siliqua de perímetre de 8 a 10 cm, en contenidor de 15 l 

Crataegus monogyna de perímetre de 8 a 10 cm, amb l'arrel nua 

Melia azedarach de perímetre de 10 a 12 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 33 cm i 
profunditat mínima 23,1 cm segons fórmules NTJ 

Sophora japonica de perímetre de 8 a 10 cm, amb l'arrel nua 

Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 12 a 14 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 39 cm i 
profunditat mínima 27,3 cm segons fórmules NTJ 

Cyperus capitatus d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 300 cm3 

Salvia farinacea en contenidor de 5 l 

Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 
07N 

Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau amb grau de proteccio IV, de fins a 2,5 m de 
llargada, i de 8 cm de diàmetre 

Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau amb grau de proteccio IV, de fins a 2,5 m de 
llargada, i de 10 cm de diàmetre 

Conjunt de peces d'acer galvanitzat i cargols per a fer una unió de dos troncs amb el muntant d'una  
tanca de troncs 
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Suport tipus carril per a regletes de 10 parells, per a registre principal de dimensions 31x22x16 cm, 
ref. D35MOD10P31 de HIMEL 

Suport tipus carril per a regletes de 10 parells, per a registre principal de dimensions 43x33x20 cm, 
ref. D35MOD10P43 de HIMEL 

Suport tipus carril per a regletes de 10 parells, per a registre principal de dimensions 53x43x20 cm, 
ref. D35MOD10P53 de HIMEL 

Suport tipus carril per a regletes de 10 parells, per a registre principal de dimensions 65x44x25 cm, 
ref. D35MOD10P65 de HIMEL 
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D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de 
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, 
elaborada a l'obra 

Rend.: 1,000 69,88000 

Unitats 
Ma d'obra 

A0150000 h Manobre especialista 1,050 

Preu 

19,33000! 

Subtotal: 

 

Parcial 

20,29650 

20,29650 

! 1,32750 

1,32750 

! 

! 

20,66000 

27,39040 

48,05040 

Import 

20,29650 
Maquinària 

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,750  1,77000 

Subtotal: 
Materials 

B0512401 

B0310020 

t 

t 

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 
segons UNE-EN 197-1, en sacs 
Sorra de pedrera per a morters 

0,200 

1,520 

 103,3000 

18,02000 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM 
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de 
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb 
formigonera de 250 l 

Rend.: 1,000 

1,00 % 

1,32750 

48,05040 

0,20297 

69,87737 

69,87737 

77,07000 

Unitats 
Ma d'obra 

A0150000 h Manobre especialista 0,900 

Preu 

19,33000! 

Subtotal: 

! 

Parcial 

17,39700 

17,39700 

! 1,29150 

1,29150 

! 
! 

! 

! 

12,00550 
15,49500 

30,44200 

0,27000 

58,21250 

Import 

17,39700 
Maquinària 

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 2,87000 

Subtotal: 
Materials 

B0312010 
B0512401 

B0332Q10 

B0111000 

t 
t 

t 

m3 

Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 
segons UNE-EN 197-1, en sacs 

Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària 
màxima 20 mm, per a formigons 
Aigua 

0,650 
0,150 

1,550 

0,180 

18,47000 
103,30000 

19,64000 

1,50000 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

1,00 % 

1,29150 

58,21250 

0,17397 

77,07497 

77,07497 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

ELEMENTS COMPOSTOS 

Data: 22/06/14 Pàg.: 13 

D060M0C1 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM 
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de 
grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 l 

Rend.: 1,000 78,45000 

Unitats 
Ma d'obra 

A0150000 h Manobre especialista 1,100 

Preu 

19,33000 

Subtotal: 

! 

Parcial 

21,26300 

21,26300 

! 1,06200 

1,06200 

! 

! 

! 
! 

15,49500 

27,21600 

12,92900 
0,27000 

55,91000 

Import 

21,26300 
Maquinària 

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 1,77000 

Subtotal: 
Materials 

B0512401 

B0332P10 

B0312010 
B0111000 

t 

t 

t 
m3 

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 
segons UNE-EN 197-1, en sacs 

Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària 
màxima 40 mm, per a formigons 

Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 
Aigua 

0,150 

1,400 

0,700 
0,180 

103,30000 

19,44000 

18,47000 
1,50000 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM 
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària 
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 
165 l 

Rend.: 1,000 

1,00 % 

1,06200 

55,91000 

0,21263 

78,44763 

78,44763 

83,02000 

Unitats 
Ma d'obra 

A0150000 h Manobre especialista 1,100 

Preu 

19,33000 

Subtotal: 

! 

Parcial 

21,26300 

21,26300 

! 1,06200 

1,06200 

! 

! 
! 

! 

26,05550 

10,91350 
23,24250 

0,27000 

60,48150 

Import 

21,26300 
Maquinària 

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 1,77000 

Subtotal: 
Materials 

B0331Q10 

B0311010 
B0512401 

B0111000 

t 

t 
t 

m3 

Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària 
màxima 20 mm, per a formigons 

Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 
segons UNE-EN 197-1, en sacs 

Aigua 

1,550 

0,650 
0,225 

0,180 

 16,81000 

16,79000 
103,30000 

 1,50000 

Subtotal: 

1,06200 

60,48150 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

ELEMENTS COMPOSTOS 

Data: 22/06/14 Pàg.: 14 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM 
II/B-L i sorra, 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 

Rend.: 1,000 

1,00 % 0,21263 

83,01913 

83,01913 

76,26000 

Unitats 
Ma d'obra 

A0150000 h Manobre especialista 1,000 

Preu 

 19,33000! 

Subtotal: 

 

Parcial 

19,33000 

19,33000 

! 1,23900 

1,23900 

! 

! 
! 

25,82500 

29,37260 
0,30000 

55,49760 

Import 

19,33000 
Maquinària 

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 1,77000! 

Subtotal: 
Materials 

B0512401 

B0310020 
B0111000 

t 

t 
m3 

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 
segons UNE-EN 197-1, en sacs 

Sorra de pedrera per a morters 
Aigua 

0,250 

1,630 
0,200 

103,30000 

 18,02000 
 1,50000 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

1,00 % 

1,23900 

55,49760 

0,19330 

76,25990 

76,25990 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

PARTIDES D'OBRA 

Data: 22/06/14 Pàg.: 15 

P-1 7G111111 u Quadre principal per a instal·lació elèctrica d'obra 
format per 3 caixes de doble aïllament de 
270x180x170 mm, tallacircuit de ganiveta, interruptor 
automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial, 
comptadord'energiatrifàsic,transformador 
d'intensitat i 6 endolls bipolars (II+T) 

Rend.: 1,000 822,31 

Unitats 
Partides d'obra 

EG438332 u Tallacircuit tripolar, amb fusible de ganiveta de 63 A,1,000 
amb base de grandària 1, muntat superficialment amb 
cargols 

Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 
270x180x170 mm i muntada superficialment 
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma 
terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 
de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, 
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de 
defecte, construït segons les especificacions de la 
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm 
d'amplària, muntat en perfil DIN 

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A 
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar 
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, 
muntat en perfil DIN 

Transformador d'intensitat amb una relació de 
transformació de 100/5 A, una potència de 5 VA, de 
classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat 
superficialment 

3,000 

1,000 

Preu 

 90,70722  

Parcial 

90,70722 

Import 

EG121302 

EG4243JK 

u 

u 

 42,84349 

165,55179 

 

 

128,53047 

165,55179 

EG415DJK u 1,000 150,11415  150,11415 

EG5AB522 u 1,000  24,79609  24,79609 

EG515782 u Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia 1,000 
activa, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de 5 
A i muntat superficialment 

Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de 
terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa 
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, 
muntada superficialment 

6,000 

196,97166  196,97166 

EG63D15S u  10,93996  65,63976 

Subtotal: 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb 
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió 

Rend.: 1,000 

Unitats 
Maquinària 

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,039 /!! 50,00000! 

Subtotal: 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

 

Preu 

822,31114 822,31114 

822,31114 
  0,00000 

822,31114 

1,95 

0,00 % 

Parcial 

1,95000 

1,95000 

Import 

1,95000 

1,95000 
0,00000 

1,95000 

0,00 % 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

PARTIDES D'OBRA 

Data: 22/06/14 Pàg.: 16 

P-2 E222B432 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m 
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), 
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres 
deixades a la vora 

Rend.: 1,000 8,00 

Unitats 
Maquinària 

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,160 

Preu 

 50,00000 

Subtotal: 

 

Parcial 

8,00000 

8,00000 

Import 

8,00000 

8,00000 
0,00000 

8,00000 

68,97 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-3 E31521G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, 
HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària 
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió 

Rend.: 1,000 

0,00 % 

Unitats 
Ma d'obra 

A0140000 h Manobre 0,250 

Preu 

18,68000 

Subtotal: 

 

Parcial 

4,67000 

4,67000 

! 64,22900 

Import 

4,67000 
Materials 

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, 
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I 

1,100  58,39000 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-4 E921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del 
material al 95 % del PM 

Rend.: 1,000 

Unitats 
Ma d'obra 

A0140000 h Manobre 0,060 / 18,68000 

Subtotal: 
Maquinària 

C1502E00 
C1331100 
C13350C0 

h 
h 
h 

Camió cisterna de 8 m3 
Motoanivelladora petita 
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 

0,025 
0,035 
0,030 

 41,32000 
56,95000 

 66,20000 

Subtotal: 
Materials 

B0111000 
B0372000 

m3 
m3 

Aigua 
Tot-u artificial 

0,050 
1,150 

1,50000 
16,38000 

Subtotal: 

 
 

 
 
 

 

Preu 

1,50 % 

0,00 % 

64,22900 64,22900 

0,07005 

68,96905 
 0,00000 

68,96905 

25,06 

Parcial 

1,12080 

1,12080 

1,03300 
1,99325 
1,98600 

5,01225 

0,07500 
18,83700 

18,91200 

Import 

1,12080 

5,01225 

18,91200 
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PARTIDES D'OBRA 

Data: 22/06/14 Pàg.: 17 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-5 EDE7136A u Fossa filtrant compacta de polièster reforçat amb fibra 
de vidre, amb decantador-digestor de 2 
compartiments i filtre biològic oxidador de la matèria 
orgànica, de forma cilíndrica i una capacitat de 2000 l, 
entrada d'aigües brutes per la part superior amb tub 
de 110 mm de diàmetre i sortida d'aigües tractades 
per la part inferior amb tub de 110 mm de diàmetre, 
amb 2 boques de registre, col·locada 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

0,01681 

25,06186 
 0,00000 

25,06186 

1.234,72 

Unitats 
Ma d'obra 

A012M000 
A013M000 

h 
h 

Oficial 1a muntador 
Ajudant muntador 

6,000 
6,000 

Preu 

 23,11000 
/19,85000 

Subtotal: 

 
 

Parcial 

138,66000 
119,10000 

257,76000 

! 26,77200 

26,77200 

! 943,74000 

Import 

257,76000 
Maquinària 

C1503000 h Camió grua 0,600  44,62000 

Subtotal: 
Materials 

BDE7136A u Fossa filtrant compacta de polièster reforçat amb fibra 1,000 
de vidre, amb decantador-digestor de 2 
compartiments i filtre biològic oxidador de la matèria 
orgànica, de forma cilíndrica i una capacitat de 2000 l, 
entrada d'aigües brutes per la part superior amb tub 
de 110 mm de diàmetre i sortida d'aigües tractades 
per la part inferior amb tub de 110 mm de diàmetre, 
amb 2 boques de registre 

943,74000 

26,77200 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

EG121302 u Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 
270x180x170 mm i muntada superficialment 

Rend.: 1,000 

Unitats 
Ma d'obra 

A012H000 
A013H000 

h 
h 

Oficial 1a electricista 
Ajudant electricista 

0,250 
0,250 

23,11000 
19,82000 

Subtotal: 
Materials 

BGW12000 

BG121300 

u 

u 

Part proporcional d'accessoris de caixa de doble 
aïllament 

Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 
180x270x170 mm 

1,000 

1,000 

6,25000 

25,70000 

Subtotal: 

 

 

 
 

Preu 

2,50 % 

0,00 % 

943,74000 943,74000 

6,44400 

1.234,71600 
    0,00000 

1.234,71600 

42,84 

Parcial 

5,77750 
4,95500 

10,73250 

6,25000 

25,70000 

31,95000 

Import 

10,73250 

31,95000 
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PARTIDES D'OBRA 

Data: 22/06/14 Pàg.: 18 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-6 EG321124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió 
assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de 
secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en 
tub 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

0,16099 

42,84349 
 0,00000 

42,84349 

0,89 

Unitats 
Ma d'obra 

A013H000 
A012H000 

h 
h 

Ajudant electricista 
Oficial 1a electricista 

0,015 
0,015 

Preu 

 19,82000! 
23,11000! 

Subtotal: 

! 
! 

Parcial 

0,29730 
0,34665 

0,64395 

! 0,23460 

Import 

0,64395 
Materials 

BG321120 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió 
assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de 
secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC 

1,020 0,23000 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

EG415DJK u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A 
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar 
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, 
muntat en perfil DIN 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

0,23460 0,23460 

0,00966 

0,88821 
0,00000 

0,88821 

150,11 

Unitats 
Ma d'obra 

A013H000 
A012H000 

h 
h 

Ajudant electricista 
Oficial 1a electricista 

0,200 
0,330 

Preu 

/ 19,82000 
/ 23,11000 

Subtotal: 

 
 

Parcial 

3,96400 
7,62630 

11,59030 

! 

! 

0,40000 

137,95000 

Import 

11,59030 
Materials 

BGW41000 

BG415DJK 

u 

u 

Part proporcional d'accessoris per a interruptors 
magnetotèrmics 

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A 
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar 
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per 
a muntar en perfil DIN 

1,000 

1,000 

 0,40000 

 137,95000 

Subtotal: 138,35000 138,35000 
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PARTIDES D'OBRA 

Data: 22/06/14 Pàg.: 19 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

EG4243JK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma 
terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 
de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, 
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de 
defecte, construït segons les especificacions de la 
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm 
d'amplària, muntat en perfil DIN 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

0,17385 

150,11415 
  0,00000 

150,11415 

165,55 

Unitats 
Ma d'obra 

A012H000 
A013H000 

h 
h 

Oficial 1a electricista 
Ajudant electricista 

0,500 
0,200 

Preu 

/ 23,11000 
/ 19,82000 

Subtotal: 

 
! 

Parcial 

11,55500 
3,96400 

15,51900 

! 149,44000 

Import 

15,51900 
Materials 

BG4243JK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma 
terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 
de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, 
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de 
defecte, construït segons les especificacions de la 
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm 
d'amplària, per a muntar en perfil DIN 

Part proporcional d'accessoris per a interruptors 
diferencials 

1,000 ! ! 149,44000!!!! 

BGW42000 u 1,000  0,36000 

Subtotal: 

! 0,36000 

149,80000 149,80000 

0,23279 

165,55179 
  0,00000 

165,55179 

90,71 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

EG438332 u Tallacircuit tripolar, amb fusible de ganiveta de 63 A, 
amb base de grandària 1, muntat superficialment amb 
cargols 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

Unitats 
Ma d'obra 

A012H000 
A013H000 

h 
h 

Oficial 1a electricista 
Ajudant electricista 

0,450 
0,100 

Preu 

/ 23,11000 
/ 19,82000 

Subtotal: 

! 
! 

Parcial 

10,39950 
1,98200 

12,38150 

! 

 

! 

77,00000 

0,91000 

0,23000 

78,14000 

Import 

12,38150 
Materials 

BG438330 

BGY43000 

BGW43000 

u 

u 

u 

Tallacircuit tripolar amb fusible de ganiveta de 63 A 
amb base de grandària 1 

Part proporcional d'elements especials per a 
tallacircuits tipus ganiveta 
Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus 
ganiveta 

1,000 

1,000 

1,000 

 77,00000 

 0,91000 

 0,23000 

Subtotal: 78,14000 
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PARTIDES D'OBRA 

Data: 22/06/14 Pàg.: 20 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

EG515782 u Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia 
activa, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de 5 
A i muntat superficialment 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

0,18572 

90,70722 
 0,00000 

90,70722 

196,97 

Unitats 
Ma d'obra 

A013H000 
A012H000 

h 
h 

Ajudant electricista 
Oficial 1a electricista 

0,150 
0,033 

Preu 

/19,82000 
/ 23,11000 

Subtotal: 

 
 

Parcial 

2,97300 
0,76263 

3,73563 

! 193,18000 

Import 

3,73563 
Materials 

BG515780 u Comptador trifàsic de tres fils per a mesurar energia1,000 
activa, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de 5 
A 

193,18000 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

EG5AB522 u Transformador d'intensitat amb una relació de 
transformació de 100/5 A, una potència de 5 VA, de 
classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat 
superficialment 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

193,18000 193,18000 

0,05603 

196,97166 
  0,00000 

196,97166 

24,80 

Unitats 
Ma d'obra 

A012H000 
A013H000 

h 
h 

Oficial 1a electricista 
Ajudant electricista 

0,150 
0,150 

Preu 

/!23,11000 
/19,82000 

Subtotal: 

 
 

Parcial 

3,46650 
2,97300 

6,43950 

! 

! 

17,81000 

0,45000 

18,26000 

Import 

6,43950 
Materials 

BG5AB520 

BGW6A000 

u 

u 

Transformador d'intensitat 100/5 A, 5 VA, de classe 1 
de precisió segons UNE-EN 60044 

Part proporcional d'accessoris per a transformadors 
d'intensitat 

1,000 

1,000 

 17,81000 

 0,45000 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

EG63D15S u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de 
terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa 
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, 
muntada superficialment 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

18,26000 

0,09659 

24,79609 
 0,00000 

24,79609 

10,94 

Unitats Preu Parcial Import 
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Ma d'obra 

A012H000 
A013H000 

h 
h 

Oficial 1a electricista 
Ajudant electricista 

0,150 
0,183 

23,11000 
19,82000 

Subtotal: 
Materials 

BG63D15S u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar 
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb 
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, 
preu alt 

Part proporcional d'accessoris per a endolls 

1,000  3,40000  3,40000 

 
 

3,46650 
3,62706 

7,09356 7,09356 

BGW63000 u 1,000  0,34000 

Subtotal: 

 0,34000 

3,74000 3,74000 

0,10640 

10,93996 
 0,00000 

10,93996 

11.368,80 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-7 EK320N31 u Dipòsit de propà-butà de capacitat compresa entre 
17000 i 20000 l, de planxa d'acer i situat 
horitzontalment, soterrat 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

Unitats 
Ma d'obra 

A013G000 
A012G000 

h 
h 

Ajudant calefactor 
Oficial 1a calefactor 

28,000 
28,000 

Preu 

/ 19,82000 
/23,11000 

Subtotal: 

 
 

Parcial 

554,96000 
647,08000 

1.202,04000 

! 133,86000 

133,86000 

! 

 

 

! 

! 

! 
! 

 

! 

53,42000 
38,02000 

534,36000 

15,36000 

9.183,77000 

36,96000 
25,17000 
52,18000 

63,61000 

10.002,85000 

Import 

1.202,04000 
Maquinària 

C1503000 h Camió grua 3,000 / 44,62000 

Subtotal: 
Materials 

BKZ26000 
BKZ23000 
BKZ41N00 

BK25C230 

BK320N31 

BKZ21000 
BKZ22000 
BKZ2A000 

BKZ2K000 

u 
u 
u 

u 

u 

u 
u 
u 

u 

Vàlvula de seguretat per a dipòsit de propà-butà 
Vàlvula d'extracció líquida per a dipòsit de propà-butà 
Equip de protecció catòdica per a dipòsit, de capacitat 
compresa entre 17000 i 20000 l 

Manòmetre per a una pressió de 0 a 25 bar, d'esfera 
de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G 

Dipòsit de propà-butà de capacitat compresa entre 
17000 i 20000 l, de planxa d'acer, per anar soterrat 

Vàlvula per a emplenar dipòsit de propà-butà 
Vàlvula de purga per a dipòsit de propà-butà 
Vàlvula de servei amb limitador de cabal i indicador 
de punt alt 

Mesurador de nivell per a dipòsit de propà-butà 

1,000 
1,000 
1,000 

1,000 

1,000 

1,000 
1,000 
1,000 

1,000 

53,42000 
 38,02000 
534,36000 

 15,36000 

 9.183,77000 

 36,96000 
 25,17000 
52,18000 

 63,61000 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

2,50 % 

0,00 % 

133,86000 

10.002,85000 

30,05100 

11.368,80100 
     0,00000 

11.368,80100 
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P-8 EN1156A4 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre 
nominal 2´´1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos 
bronze, comporta de llautó i tancament de seient 
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada en 
pericó de canalització soterrada 

Rend.: 1,000 107,11 

Unitats 
Ma d'obra 

A013M000 
A012M000 

h 
h 

Ajudant muntador 
Oficial 1a muntador 

0,560 
0,560 

Preu 

/19,85000 
/ 23,11000 

Subtotal: 

 
 

Parcial 

11,11600 
12,94160 

24,05760 

! 82,69000 

Import 

24,05760 
Materials 

BN1156A0 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre 
nominal 2´´1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos 
bronze, comporta de llautó i tancament de seient 
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer 

1,000 82,69000 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-9 EN121694 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, 
de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos 
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de 
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb 
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta 
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix 
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament 
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització 
soterrada 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

82,69000 82,69000 

0,36086 

107,10846 
  0,00000 

107,10846 

83,12 

Unitats 
Ma d'obra 

A012M000 
A013M000 

h 
h 

Oficial 1a muntador 
Ajudant muntador 

0,540 
0,540 

Preu 

/23,11000 
/19,85000 

Subtotal: 

 
 

Parcial 

12,47940 
10,71900 

23,19840 

! 59,57000 

Import 

23,19840 
Materials 

BN121690 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, 1,000 
de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos 
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de 
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb 
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta 
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix 
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament 
per volant de fosa 

59,57000 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

1,50 % 

0,00 % 

59,57000 59,57000 

0,34798 

83,11638 
 0,00000 

83,11638 
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P-10 EN1216B4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, 
de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos 
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de 
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb 
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta 
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix 
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament 
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització 
soterrada 

Rend.: 1,000 139,31 

Unitats 
Ma d'obra 

A012M000 
A013M000 

h 
h 

Oficial 1a muntador 
Ajudant muntador 

1,120 
1,120 

Preu 

/23,11000 
/19,85000 

Subtotal: 

 
 

Parcial 

25,88320 
22,23200 

48,11520 

 90,47000 

Import 

48,11520 
Materials 

BN1216B0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, 1,000 
de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos 
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de 
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb 
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta 
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix 
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament 
per volant de fosa 

 90,47000 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-11 EN1216D4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, 
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, 
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa 
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb 
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta 
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix 
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament 
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització 
soterrada 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

90,47000 90,47000 

0,72173 

139,30693 
  0,00000 

139,30693 

172,68 

Unitats 
Ma d'obra 

A013M000 
A012M000 

h 
h 

Ajudant muntador 
Oficial 1a muntador 

1,430 
1,430 

Preu 

/ 19,85000 
/ 23,11000 

Subtotal: 

 
 

Parcial 

28,38550 
33,04730 

61,43280 

! 110,33000 

Import 

61,43280 
Materials 

BN1216D0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, 1,000 
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, 
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa 
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb 
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta 
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix 
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament 
per volant de fosa 

 110,33000 

Subtotal: 110,33000 110,33000 
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DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-12 EN1216F4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, 
de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, 
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa 
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb 
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta 
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix 
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament 
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització 
soterrada 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

0,92149 

172,68429 
  0,00000 

172,68429 

276,71 

Unitats 
Ma d'obra 

A012M000 
A013M000 

h 
h 

Oficial 1a muntador 
Ajudant muntador 

1,870 
1,870 

Preu 

/ 23,11000 
/ 19,85000 

Subtotal: 

 
 

Parcial 

43,21570 
37,11950 

80,33520 

! 195,17000 

Import 

80,33520 
Materials 

BN1216F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, 1,000 
de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, 
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa 
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb 
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta 
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix 
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament 
per volant de fosa 

 195,17000 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-13 EPD72DF5DTV u Armari per a recinte d'instal·lacions de 
telecomunicacions modular (RITM), de construcció 
monobloc, amb cos de polièster reforçat i 4 portes de 
polièster reforçat, de 2000x1000x420 mm ref. 
ICT201042RITP de la serie Registres ICT de HIMEL , 
muntat sobre el paviment, inclosos tots els accessoris 
necessaris per al muntatge 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

195,17000 195,17000 

1,20503 

276,71023 
  0,00000 

276,71023 

176,06 

Unitats 
Ma d'obra 

A013M000 
A012M000 

h 
h 

Ajudant muntador 
Oficial 1a muntador 

1,000 
1,000 

Preu 

/19,85000 
/23,11000 

Subtotal: 

 

 

Parcial 

19,85000 
23,11000 

42,96000 

! 132,46000 

Import 

42,96000 
Materials 

BPD72DF0D u Armari de polièster per a RIT modular en1,000 
instal·lacions d'ICT, dimensions nominals 200x100x42 
cm (alt x ample x fondo), capacitat fins a 10 PAU, 
construit íntegrament en polièster reforçat amb fibra 
de vidre premsat en calent, amb 2x2 portes i sistema 
de tanca amb clau i embellidor amb maneta, amb 

132,46000 
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autoventilació, placa de muntatge de material aïllant, 
per a instal·lació interior, grau de protecció IP44 IK10, 
ref. ICT201042RITP de la serie Registres ICT de 
HIMEL 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-14 ER68233B u Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 
l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb 
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, 
reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada 
amb un 10% de compost i primer reg 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

132,46000 132,46000 

0,64440 

176,06440 
  0,00000 

176,06440 

7,07 

Unitats 
Ma d'obra 

A013P000 
A012P000 
A012P200 

h 
h 
h 

Ajudant jardiner 
Oficial 1a jardiner 
Oficial 2a jardiner 

0,240 
0,010 
0,020 

Preu 

/ 24,56000 
/27,67000 

/25,92000 

Subtotal: 

 
 
 

Parcial 

5,89440 
0,27670 
0,51840 

6,68950 

 

 

0,26822 

0,01500 

0,28322 

Import 

6,68950 
Materials 

BR341150 

B0111000 

m3 

m3 

Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 
Aigua 

0,0048 

0,010 

 55,88000 

 1,50000 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-15 F216R243 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, 
com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i 
amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa 
sobre camió o contenidor 

Rend.: 1,000 3,78 

1,50 % 

0,00 % 

0,28322 

0,10034 

7,07306 
0,00000 

7,07306 

Unitats 
Ma d'obra 

A0140000 
A0150000 

h 
h 

Manobre 
Manobre especialista 

0,050 
0,100 

Preu 

/18,68000 
/19,33000 

Subtotal: 

 
 

Parcial 

0,93400 
1,93300 

2,86700 

 
 

0,80800 
0,06033 

0,86833 

Import 

2,86700 
Maquinària 

C1101200 
C1311440 

h 
h 

Compressor amb dos martells pneumàtics 
Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 

0,050 
0,0007 

/16,16000 
/ 86,18000 

Subtotal: 0,86833 
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DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-16 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb 
compressor i càrrega manual i mecànica de runa 
sobre camió o contenidor 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

0,04301 

3,77834 
0,00000 

3,77834 

3,97 

Unitats 
Ma d'obra 

A0150000 h Manobre especialista 0,100 

Preu 

 19,33000 

Subtotal: 

! 

Parcial 

1,93300 

1,93300 

! 
! 

1,20000 
0,80800 

2,00800 

Import 

1,93300 
Maquinària 

C1313330 
C1101200 

h 
h 

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 
Compressor amb dos martells pneumàtics 

0,024 
0,050 

 50,00000 
16,16000 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-17 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i 
menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% 
PM 

Rend.: 1,000 2,50 

1,50 % 

0,00 % 

2,00800 

0,02900 

3,97000 
0,00000 

3,97000 

Unitats 
Ma d'obra 

A0140000 
A0150000 

h 
h 

Manobre 
Manobre especialista 

0,063 
0,044 

Preu 

18,68000 
19,33000 

Subtotal: 

 
 

Parcial 

1,17684 
0,85052 

2,02736 

 0,43868 

0,43868 

Import 

2,02736 
Maquinària 

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,044 +9,97000! 

Subtotal 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-18 F6A15405 m Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de 
torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de 
pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub 
galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m 
ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a 
punts singulars 

Rend.: 1,000 26,29 

1,50 % 

0,00 % 

0,43868 

0,03041 

2,49645 
0,00000 

2,49645 

Unitats 
Ma d'obra 

A013M000 
A012M000 

h 
h 

Ajudant muntador 
Oficial 1a muntador 

0,370 
0,370 

Preu 

/19,85000 
/23,11000  

 

Parcial 

7,34450 
8,55070 

Import 
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Subtotal: 
Maquinària 

C200H000 h Màquina taladradora amb broca de diamant 
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com 
a màxim 

0,040 /!! 8,56000! ! 

15,89520 

0,34240 

15,89520 

Subtotal: 
Materials 

B6AZ3132 

B0A216SG 

B6AZA132 

B0715000 

u 

m2 

u 

kg 

Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 
50 mm i d'alçària 1,8 m 

Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat 
de 50 mm de pas de malla i de D 2,7 mm 

0,340 

1,500 

5,8900 

2,18000 

21,55000 

 0,74000 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

F6A72H19KCE m Tanca per a espais públics de taulons de fusta 
tractada de disposició vertical, de 1075 a 1175 mm 
d'alçària amb estructura de muntants de fusta 
tractada ref. ObaT de la serie Obac de BARRACA , 
encastada al suport amb daus de formigó 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

 

 

 

 

0,34240 

2,00260 

3,27000 

1,44385 

3,09320 

9,80965 

0,34240 

Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub0,067 
d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 1,8 m 

Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i 
fibres 

4,180 

9,80965 

0,23843 

26,28568 
 0,00000 

26,28568 

66,18 

Unitats 
Ma d'obra 

A013M000 
A012M000 

h 
h 

Ajudant muntador 
Oficial 1a muntador 

0,400 
0,200 

Preu 

/19,85000 
/ 23,11000 

Subtotal: 

 
 

Parcial 

7,94000 
4,62200 

12,56200 

! 3,97800 

3,97800 

! 2,85500 

Import 

12,56200 
Maquinària 

C1316100 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 0,090 /44,20000 

Subtotal: 
Materials 

B06NN12C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a 
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i 
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20 

0,050  57,10000 

3,97800 

B6A72V19K m Tanca model Obac fabricada íntegrament amb perfils 1,000 
quadrats de fusta de pi flandes. Es subministra en 
trams de 2,07 m. i 0,90 d'altura formats per dos 
travessers i un passamà de 70 x 40 mm i llistons 
verticals de 95 x 22 mm. Els pilars d'unió entre trams 
seran de 90 x 90 mm x 1,4 m de longitud. La fixació 
entre el tram i el pilar es realitzarà mitjançant 
cargolaria. La fusta estarà tractada en autoclau nivell 
IV mitjançant sistema Béthel buit-pressió a base de 
sals hidrosolubles lliures de crom i arsènic. Inclou part 
proporcional de cargolaria zincada., ref. ObaT de la 
serie Obac de BARRACA 

 46,60000  46,60000 
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Data: 22/06/14 Pàg.: 28 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-19 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del 
material al 98% del PM 

Rend.: 1,000 

Unitats 
Ma d'obra 

A0140000 h Manobre 0,050  18,68000 

Subtotal: 
Maquinària 

C1502E00 
C1331100 
C13350C0 

h 
h 
h 

Camió cisterna de 8 m3 
Motoanivelladora petita 
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 

0,025 
0,035 
0,040 

/ 41,32000 
/ 56,95000 

/ 66,20000 

Subtotal: 
Materials 

B0372000 
B0111000 

m3 
m3 

Tot-u artificial 
Aigua 

1,150 
0,050 

16,38000 
1,50000! 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-20 F9365H51 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i 
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb 
transport interior mecànic amb estesa i vibratge 
manual, amb acabat reglejat 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

 
 

 
 
 

 

Preu 

1,50 % 

0,00 % 

49,45500 49,45500 

0,18843 

66,18343 
 0,00000 

66,18343 

25,53 

Parcial 

0,93400 

0,93400 

1,03300 
1,99325 
2,64800 

5,67425 

18,83700 
0,07500 

18,91200 

Import 

0,93400 

5,67425 

18,91200 

0,01401 

25,53426 
 0,00000 

25,53426 

81,95 

Unitats 
Ma d'obra 

A012N000 
A0150000 
A0140000 

h 
h 
h 

Oficial 1a d'obra pública 
Manobre especialista 
Manobre 

0,160 
0,160 
0,480 

Preu 

/ 22,36000 
/ 19,33000 

/ 18,68000 

Subtotal: 

 
 
 

Parcial 

3,57760 
3,09280 
8,96640 

15,63680 

! 

 

0,78080 
3,98880 

4,76960 

! 61,30950 

Import 

15,63680 
Maquinària 

C2005000 
C1505120 

h 
h 

Regle vibratori 
Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme 
hidràulic 

0,160 
0,160 

/ 4,88000 
/24,93000 

Subtotal: 
Materials 

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària 1,050 
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de 
ciment, apte per a classe d'exposició I 

 58,39000 

4,76960 
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Projecte d´Urbanització Sector UD-1 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

PARTIDES D'OBRA 

Data: 22/06/14 Pàg.: 29 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-21 F96512C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb 
secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, 
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i 
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons 
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no 
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a 
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb 
morter 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

61,30950 61,30950 

0,23455 

81,95045 
 0,00000 

81,95045 

21,34 

Unitats 
Ma d'obra 

A0140000 
A012N000 

h 
h 

Manobre 
Oficial 1a d'obra pública 

0,450 
0,220 

Preu 

/ 18,68000 
/ 22,3600 

Subtotal: 

 

 

Parcial 

8,40600 
4,91920 

13,32520 

! 5,10300 

Import 

13,32520 
Materials 

B96512C0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció 
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de 
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i 
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons 
UNE-EN 1340 
Formigó d'ús no estructural de resistència a 
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i 
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40 
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a 
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 
998-2 

1,050  4,86000 

B06NN14C m3 0,0473  56,01000  2,64927 

B0710250 t 0,0021  29,51000  0,06197 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-22 F97546DA m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 
40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb 
morter 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

7,81424 7,81424 

0,19988 

21,33932 
 0,00000 

21,33932 

20,59 

Unitats 
Ma d'obra 

A0140000 
A012N000 

h 
h 

Manobre 
Oficial 1a d'obra pública 

0,440 
0,440 

Preu 

/18,68000 
/22,36000 

Subtotal: 

 

 

Parcial 

8,21920 
9,83840 

18,05760 

! 
! 

 

0,00150 
0,20318 

1,95000 

Import 

18,05760 
Materials 

B0111000 
B0710150 

B97526D1 

m3 
t 

u 

Aigua 0,001 
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en 0,0063 
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 

Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, 
per a rigoles 

2,500 

1,50000 
32,25000 

 0,78000 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

PARTIDES D'OBRA 

Data: 22/06/14 Pàg.: 30 

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 
segons UNE-EN 197-1, en sacs 

0,001 103,30000 

Subtotal: 

 0,10330 

2,25798 2,25798 

0,27086 

20,58644 
 0,00000 

20,58644 

39,03 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

F975BBSA m Rigola de 30 cm d'amplària de peça de formigó en 
forma de cuneta de secció en v, de 30 cm d'amplària i 
12 cm de gruix, col·locades amb morter 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

Unitats 
Ma d'obra 

A0140000 
A012N000 

h 
h 

Manobre 
Oficial 1a d'obra pública 

0,765 
0,765 

Preu 

/18,68000 
/22,36000 

Subtotal: 

 
 

Parcial 

14,29020 
17,10540 

31,39560 

! 

! 

! 

! 

6,65000 

0,30638 

0,20660 

0,00300 

7,16598 

Import 

31,39560 
Materials 

BDG15A93 

B0710150 

B0512401 

B0111000 

m 

t 

t 

m3 

Peça prefabricada de formigó per a cuneta de 30x12 
cm amb canal en V a la cara superior 

1,000  6,65000 

32,25000 

 103,30000 

1,50000 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

F9851509 m Gual de peces de formigó, monocapa, 22x30 cm, 
col·locat sobre base de formigó no estructural 15 
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 
25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en 0,0095 
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 
segons UNE-EN 197-1, en sacs 

Aigua 

0,002 

0,002 

7,16598 

0,47093 

39,03251 
 0,00000 

39,03251 

30,09 

Unitats 
Ma d'obra 

A0140000 
A012N000 

h 
h 

Manobre 
Oficial 1a d'obra pública 

0,578 
0,270 

Preu 

/18,68000 
/ 22,36000 

Subtotal: 

 
 

Parcial 

10,79704 
6,03720 

16,83424 

! 

! 
! 

0,06773 

7,88550 
5,05210 

Import 

16,83424 
Materials 

B0710150 

B9851500 
B06NN14C 

t 

m 
m3 

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en 0,0021 
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 

Peça de formigó per a guals, monocapa, de 22x30 cm 1,050 
Formigó d'ús no estructural de resistència a 
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i 
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40 

0,0902 

32,25000 

7,51000 
 56,01000 

Subtotal: 13,00533 13,00533 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

PARTIDES D'OBRA 

Data: 22/06/14 Pàg.: 31 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-23 F9A1201F m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del 
material al 95 % del PM 

Rend.: 1,000 

Unitats 
Ma d'obra 

A0140000 h Manobre 0,050 

1,50 % 

0,00 % 

0,25251 

30,09208 
 0,00000 

30,09208 

25,51 

Preu 

/18,68000 

Subtotal: 

 

Parcial 

0,93400 

0,93400 

! 
! 
! 

1,03300 
2,64800 
1,99325 

5,67425 

! 

 

0,07500 
18,81400 

18,88900 

Import 

0,93400 
Maquinària 

C1502E00 
C13350C0 
C1331100 

h 
h 
h 

Camió cisterna de 8 m3 
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 
Motoanivelladora petita 

0,025 
0,040 
0,035 

/ 41,32000 
/ 66,20000 
/ 56,95000 

Subtotal: 

Materials 

B0111000 
B0321000 

m3 
m3 

Aigua 
Sauló sense garbellar 

0,050 
1,150 

 1,50000 
 16,36000 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-24 F9E13104 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, 
classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb 
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i 
beurada de ciment pòrtland 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

5,67425 

18,88900 

0,01401 

25,51126 
 0,00000 

25,51126 

24,39 

Unitats 
Ma d'obra 

A0140000 
A012N000 

h 
h 

Manobre 
Oficial 1a d'obra pública 

0,270 
0,430 

Preu 

/18,68000 
/22,36000 

Subtotal: 

 
 

Parcial 

5,04360 
9,61480 

14,65840 

! 
! 

 
! 

7,03800 
0,32023 

0,01500 
2,13825 

Import 

14,65840 
Materials 

B9E13100 
B0512401 

B0111000 
D0391311 

m2 
t 

m3 
m3 

Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 
segons UNE-EN 197-1, en sacs 

Aigua 
Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de 
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, 
elaborada a l'obra 

1,020 
0,0031 

0,010 
0,0306 

6,90000 
103,30000 

1,50000 
69,87737 

Subtotal: 9,51148 9,51148 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

PARTIDES D'OBRA 

Data: 22/06/14 Pàg.: 32 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-25 F9F15102 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma 
rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu 
superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i 
beurada de ciment 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

0,21988 

24,38976 
 0,00000 

24,38976 

44,20 

Unitats 
Ma d'obra 

A012N000 
A0140000 

h 
h 

Oficial 1a d'obra pública 
Manobre 

0,880 
0,285 

Preu 

/22,36000 
/18,68000 

Subtotal: 

 

 

Parcial 

19,67680 
5,32380 

25,00060 

! 
! 

0,01500 
3,84350 

Import 

25,00060 
Materials 

B0111000 
D0701641 

m3 
m3 

Aigua 
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM 
II/B-L i sorra, 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 

Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 
cm i 8 cm de gruix, preu superior 

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 
segons UNE-EN 197-1, en sacs 

0,010 
0,0504 

 1,50000 
 76,2599 

B9F15100 

B0512401 

m2 

t 

1,020 

0,0031 

14,36000 

103,30000 

Subtotal: 

 

 

14,64720 

0,32023 

18,82593 18,82593 

0,37501 

44,20154 
 0,00000 

44,20154 

32,47 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-26 F9F51010 m2 Paviment de peces prefabricades de formigó de 
60x40x6 cm col·locades amb morter de ciment 1:6, 
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

Unitats 
Ma d'obra 

A0121000 
A0140000 

h 
h 

Oficial 1a 
Manobre 

0,400 
0,200 

Preu 

/22,36000 
/18,68000 

Subtotal: 

 

 

Parcial 

8,94400 
3,73600 

12,68000 

! 2,66910 

Import 

12,68000 
Materials 

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM 
II/B-L i sorra, 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 

Peça prefabricada de formigó de 60x40x6 cm 

0,035 76,25990 

B9F11010 m2 1,050 16,12000 

Subtotal: 

 16,92600 

19,59510 19,59510 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

PARTIDES D'OBRA 

Data: 22/06/14 Pàg.: 33 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

F9F5E4H2 m2 Paviment de llosa de formigó per a paviments de 
20x40 cm i 8 cm de gruix, de forma rectangular, 
acabat amb textura pètria, preu superior , sobre llit de 
sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb 
sorra fina i compactació del paviment acabat 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

0,19020 

32,46530 
 0,00000 

32,46530 

38,00 

Unitats 
Ma d'obra 

A0150000 
A012N000 

A0140000 

h 
h 

h 

Manobre especialista 
Oficial 1a d'obra pública 

Manobre 

0,020 
0,200 

0,380 

Preu 

/19,33000 
/22,36000 
/18,68000 

Subtotal: 

 
 
 

Parcial 

0,38660 
4,47200 

7,09840 

11,95700 

! 0,14080 

0,14080 

! 
! 

1,34064 
24,37800 

Import 

11,95700 
Maquinària 

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,020 / 7,04000 

Subtotal: 
Materials 

B0310500 
B9FA2482 

t 
m2 

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 
Llosa de formigó per a paviments de 20x40 cm i 8 cm 
de gruix, de forma rectangular, acabat amb textura 
pètria, preu superior 

0,076 
1,020 

17,64000 
 23,90000 

0,14080 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-27 F9H11131 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent 
tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de 
penetració, de granulometria densa per a capa de 
trànsit i granulat granític, estesa i compactada 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

25,71864 25,71864 

0,17936 

37,99580 
 0,00000 

37,99580 

58,47 

Unitats 
Ma d'obra 

A012N000 
A0140000 

h 
h 

Oficial 1a d'obra pública 
Manobre 

0,019 
0,086 

Preu 

/22,36000 
 18,68000 

Subtotal: 

 
 

Parcial 

0,42484 
1,60648 

2,03132 

! 

! 
! 

0,72624 

0,79440 
0,53990 

2,06054 

! 54,35000 

Import 

2,03132 
Maquinària 

C170D0A0 

C13350C0 
C1709B00 

h 

h 
h 

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat 0,012 
pneumàtic 

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 

0,012 
0,010 

/ 60,52000 

/66,20000 
/53,99000 

Subtotal: 
Materials 

B9H11131 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 
surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de 
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat 

1,000  54,35000 

2,06054 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

PARTIDES D'OBRA 

Data: 22/06/14 Pàg.: 34 

granític 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-28 F9H11731 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent 
tipus AC 16 surf B 35/50 S, amb betum asfàltic de 
penetració, de granulometria semidensa per a capa 
de trànsit i granulat granític, estesa i compactada 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

54,35000 54,35000 

0,03047 

58,47233 
 0,00000 

58,47233 

57,30 

Unitats 
Ma d'obra 

A0140000 
A012N000 

h 
h 

Manobre 
Oficial 1a d'obra pública 

0,086 
0,019 

Preu 

/18,68000 
/22,36000 

Subtotal: 

 
! 

Parcial 

1,60648 
0,42484 

2,03132 

! 

! 
! 

0,72624 

0,53990 
0,79440 

2,06054 

! 53,18000 

Import 

2,03132 
Maquinària 

C170D0A0 

C1709B00 
C13350C0 

h 

h 
h 

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat 0,012 
pneumàtic 

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 

0,010 
0,012 

/ 60,52000 

/53,99000 
/66,20000 

Subtotal: 
Materials 

B9H11731 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 
surf B 35/50 S, amb betum asfàltic de penetració, de 
granulometria semidensa per a capa de trànsit i 
granulat granític 

1,000  53,18000 

2,06054 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-29 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica 
tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2 

Rend.: 1,000 

Unitats 
Ma d'obra 

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /19,33000 

Subtotal: 
Maquinària 

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /28,42000 

Subtotal: 
Materials 

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum 
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5 
IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2% 

1,000  0,45000  

 

 

Preu 

1,50 % 

0,00 % 

53,18000 53,18000 

0,03047 

57,30233 
 0,00000 

57,30233 

0,59 

Parcial 

0,05799 

0,05799 

0,08526 

0,08526 

0,45000 

Import 

0,05799 

0,08526 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

PARTIDES D'OBRA 

Data: 22/06/14 Pàg.: 35 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-30 F9J13440 m2 Reg d'adherència amb betum asfàltic modificat amb 
polímers tipus PMB 45/80-60(BM-3b), amb dotació 1 
kg/m2 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

0,45000 0,45000 

0,00087 

0,59412 
0,00000 

0,59412 

0,83 

Unitats 
Ma d'obra 

A0150000 h Manobre especialista 0,003 

Preu 

/19,33000 

Subtotal: 

 

Parcial 

0,05799 

0,05799 

! 0,08526 

0,08526 

! 0,68284 

0,68284 

Import 

0,05799 
Maquinària 

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 / 28,42000 

Subtotal: 
Materials 

B055JK6M t Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 
45/80-60(BM-3b) 

0,001 682,84000 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-31 FD5J4F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets 
de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre 
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I 

Rend.: 1,000 66,05 

1,50 % 

0,00 % 

0,08526 

0,68284 

0,00087 

0,82696 
0,00000 

0,82696 

Unitats 
Ma d'obra 

A0140000 
A012N000 

h 
h 

Manobre 
Oficial 1a d'obra pública 

1,100 
1,100 

Preu 

/18,68000 
/22,36000 

Subtotal: 

 
 

Parcial 

20,54800 
24,59600 

45,14400 

! 
! 

! 

1,47280 
1,28896 

17,47029 

Import 

45,14400 
Materials 

B0DZA000 
B0DF6F0A 

B064300C 

l 
u 

m3 

Desencofrant 
Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 
70x30x85 cm, per a 150 usos 
Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, 
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I 

0,560 
1,007 

0,2992 

2,63000 
1,28000 

58,39000 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

1,50 % 

0,00 % 

20,23205 20,23205 

0,67716 

66,05321 
 0,00000 

66,05321 
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P-32 FD7FC375 m Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de 
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat 
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla 
adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa 

Rend.: 1,000 27,59 

Unitats 
Ma d'obra 

A0140000 
A012M000 

h 
h 

Manobre 
Oficial 1a muntador 

0,022 
0,022 

Preu 

/18,68000 
/23,11000 

Subtotal: 

 
 

Parcial 

0,41096 
0,50842 

0,91938 

! 26,66000 

Import 

0,91938 
Materials 

BD7FC370 m Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de 
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat 
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb 
massilla adhesiva de poliuretà 

1,000  26,66000 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

FDDZCJD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre 
i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i 
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat 
amb morter 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

26,66000 26,66000 

0,01379 

27,59317 
 0,00000 

27,59317 

185,00 

Unitats 
Ma d'obra 

A0140000 
A012N000 

h 
h 

Manobre 
Oficial 1a d'obra pública 

0,410 
0,410 

Preu 

/!18,68000 
/ 22,36000 

Subtotal: 

 

 

Parcial 

7,65880 
9,16760 

16,82640 

! 166,87000 

Import 

16,82640 
Materials 

BDDZCJD0 u Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a 
pou de registre, abatible, pas lliure de 810 mm de 
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 

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

1,000 166,8700 

B0710250 t 0,0357 29,51000  1,05351 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

FDK26C17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa 
tipus DF-III, per a instal·lacions de telefonia, col·locat 
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de 
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

167,92351 167,92351 

0,25240 

185,00231 
  0,00000 

185,00231 

868,88 

Unitats 
Ma d'obra 

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 

Preu 

/!! 22,36000! ! 

Parcial 

10,06200 

Import 
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A0140000 h Manobre 0,900 /18,68000 

Subtotal: 

 16,81200 

26,87400 26,87400 
Maquinària 

C1503000 h Camió grua 0,166 /44,62000 

Subtotal: 
Materials 

BDK218ZB 

B064500B 

u 

m3 

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa 
tipus DF-III, per a instal·lacions de telefonia 

1,000 818,06000 

! ! 56,91000 

 

 

818,06000 

16,13399 

 7,40692 

7,40692 7,40692 

Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària 0,283 
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de 
ciment, apte per a classe d'exposició I 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-33 FFB24355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de 
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie 
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb 
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i 
col·locat al fons de la rasa 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

834,19399 834,19399 

0,40311 

868,87802 
  0,00000 

868,87802 

2,90 

Unitats 
Ma d'obra 

A013M000 
A012M000 

h 
h 

Ajudant muntador 
Oficial 1a muntador 

0,050 
0,050 

Preu 

/19,85000 
/23,11000 

Subtotal: 

 
 

Parcial 

0,99250 
1,15550 

2,14800 

 0,03000 

Import 

2,14800 
Materials 

BFYB2405 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 
de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre 
nominal exterior, connectat a pressió 

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 
20 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a 
connectar a pressió 

Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de 
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie 
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2 

1,000  0,03000 

BFWB2405 u 0,300 1,73000 0,51900 

BFB24300 m 1,020 0,17000  0,17340 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-34 FFB25355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de 
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie 
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb 
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i 
col·locat al fons de la rasa 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

0,72240 0,72240 

0,03222 

2,90262 
0,00000 

2,90262 

3,56 

Unitats Preu Parcial Import 



228 

 

Projecte d´Urbanització Sector UD-1 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

PARTIDES D'OBRA 

Data: 22/06/14 Pàg.: 38 

Ma d'obra 

A013M000 
A012M000 

h 
h 

Ajudant muntador 
Oficial 1a muntador 

0,060 
0,060 

/ 19,85000 
/23,11000 

Subtotal: 
Materials 

BFYB2505 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 
de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre 
nominal exterior, connectat a pressió 

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 
25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a 
connectar a pressió 

Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de 
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie 
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2 

1,000  0,04000  0,04000 

 
 

1,19100 
1,38660 

2,57760 2,57760 

BFWB2505 u 0,300  2,17000  0,65100 

BFB25300 m 1,020 0,25000  0,25500 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-35 FFB26355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de 
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie 
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb 
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i 
col·locat al fons de la rasa 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

0,94600 0,94600 

0,03866 

3,56226 
0,00000 

3,56226 

4,44 

Unitats 
Ma d'obra 

A012M000 
A013M000 

h 
h 

Oficial 1a muntador 
Ajudant muntador 

0,070 
0,070 

Preu 

/23,11000 
/19,85000 

Subtotal: 

 

 

Parcial 

1,61770 
1,38950 

3,00720 

 0,90600 

Import 

3,00720 
Materials 

BFWB2605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 
32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a 
connectar a pressió 

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 
de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre 
nominal exterior, connectat a pressió 

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de 
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie 
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2 

0,300 3,02000 

BFYB2605 u 1,000  0,08000  0,08000 

BFB26300 m 1,020  0,39000  0,39780 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-36 FFB27355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de 
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie 
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb 
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i 
col·locat al fons de la rasa 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

1,38380 1,38380 

0,04511 

4,43611 
0,00000 

4,43611 

5,63 
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Unitats 
Ma d'obra 

A013M000 
A012M000 

h 
h 

Ajudant muntador 
Oficial 1a muntador 

0,080 
0,080 

Preu 

/19,85000 
/23,11000 

Subtotal: 

 
 

Parcial 

1,58800 
1,84880 

3,43680 

! 0,12000 

Import 

3,43680 
Materials 

BFYB2705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 
de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre 
nominal exterior, connectat a pressió 
Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a 
connectar a pressió 
Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de 
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie 
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2 

1,000  0,1200 

BFWB2705 u 0,300 4,68000  1,40400 

BFB27300 m 1,020  0,61000  0,62220 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-37 FFB29355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de 
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie 
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb 
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i 
col·locat al fons de la rasa 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

2,14620 2,14620 

0,05155 

5,63455 
0,00000 

5,63455 

9,11 

Unitats 
Ma d'obra 

A012M000 
A013M000 

h 
h 

Oficial 1a muntador 
Ajudant muntador 

0,100 
0,100 

Preu 

/ 23,11000 
/19,85000 

Subtotal: 

 
 

Parcial 

2,31100 
1,98500 

4,29600 

! 0,29000 

Import 

4,29600 
Materials 

BFYB2905 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 
de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre 
nominal exterior, connectat a pressió 

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 
63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a 
connectar a pressió 

Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de 
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie 
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2 

1,000  0,2900 

BFWB2905 u 0,300  9,76000  2,92800 

BFB29300 m 1,020 1,50000  1,53000 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

1,50 % 

0,00 % 

4,74800 4,74800 

0,06444 

9,10844 
0,00000 

9,10844 
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P-38 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic 
d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i 
programació per rellotge astronòmic, totalment 
instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó 
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de 
connexió i muntatge 

Rend.: 1,000 2.787,65 

Unitats 
Ma d'obra 

A013H000 
A012H000 

h 
h 

Ajudant electricista 
Oficial 1a electricista 

4,000 
4,000 

Preu 

/19,82000 
/23,11000 

Subtotal: 

 
 

Parcial 

79,28000 
92,44000 

171,72000 

! 33,20765 

Import 

171,72000 
Materials 

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM 
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària 
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 
165 l 

Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a 
armaris de protecció i control d'enllumenat públic 

Armari de protecció i control d'enllumenat públic, amb 
6 sortides, doble nivell i programació per rellotge 
astronòmic 

0,400 83,01913 

BHGWU001 u 

BHGAU010 u 

1,000 

1,000 

94,16000 

 2.484,27000 

 

 

94,16000 

2.484,27000 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-39 FJM35BE4 u Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 
16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i 
muntada en pericó de canalització soterrada 

Rend.: 1,000 

2,50 % 

0,00 % 

2.611,63765 2.611,63765 

4,29300 

2.787,65065 
    0,00000 

2.787,65065 

197,20 

Unitats 
Ma d'obra 

A012M000 
A013M000 

h 
h 

Oficial 1a muntador 
Ajudant muntador 

0,540 
0,540 

Preu 

/23,11000 
/19,85000 

Subtotal: 

 
 

Parcial 

12,47940 
10,71900 

23,19840 

! 173,65000 

Import 

23,19840 
Materials 

BJM35BE0 u Ventosa automàtica per a embridar de 50 mm de 
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió de prova, de 
fosa, preu alt 

1,000 173,65000 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-40 FJS1U040 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 
40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 
mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de 
tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura 
epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

173,65000 173,65000 

0,34798 

197,19638 
  0,00000 

197,19638 

208,74 
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amb la canonada, instal·lada 

Unitats 
Ma d'obra 

A013M000 
A012M000 

h 
h 

Ajudant muntador 
Oficial 1a muntador 

0,500 
1,000 

Preu 

/19,85000 
/23,11000 

Subtotal: 

 
 

Parcial 

9,92500 
23,11000 

33,03500 

! 

! 

30,00000 

145,21000 

Import 

33,03500 
Materials 

BJS1UZ10 

BJS1U040 

u 

u 

Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de 
reg amb la canonada 

Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 
40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 
mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de 
tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura 
epoxi 

1,000 

1,000 

30,00000 

145,21000 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-41 FJSA3161JB1M u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no 
codificable, ampliable i centralitzable, per a un 
nombre màxim de 6 ref. IC-601-PL de la serie 
Programadors elèctrics de HUNTER estacions, 
muntat superficialment, connectat a la xarxa 
d'alimentació, als aparells de control, als elements 
gobernats, programat i comprovat 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

175,21000 175,21000 

0,49553 

208,74053 
  0,00000 

208,74053 

474,39 

Unitats 
Ma d'obra 

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 

Preu 

/23,11000 

Subtotal: 

 

Parcial 

23,11000 

23,11000 

! 450,70000 

Import 

23,11000 
Materials 

BJSA3160J u Programador modular IC-601-PL, de base 6 estacions 1,000 
ampliables fins a 30, en caixa de plàstic, de 
dimensions: 25,7x28,1x8,8 cm, amb 4 programes 
completament independents, opcions de selecció 
diària independent per a cada programa, 8 
arrencades diàries per programa, programació 
percentual general, mensual o diària amb el SolrSync, 
lectura de cabal a temps real, possibilitat d'instal·lar 
dos cabalímetres per programador, compatible amb 
sensors de pluja, SolarSync, comandament a 
distància ICR -ROAM, entrada de transformador 230 
VCA o 110 VC Sortida 24 VCA, ref. IC-601-PL de la 
serie Programadors elèctrics de HUNTER 

450,70000 

Subtotal: 450,70000 450,70000 
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DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-42 FJSB2111 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de 
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, 
per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a 
les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs 

Rend.: 1,000 

2,50 % 

0,00 % 

0,57775 

474,38775 
  0,00000 

474,38775 

43,16 

Unitats 
Ma d'obra 

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,750 

Preu 

/23,11000 

Subtotal: 

 

Parcial 

17,33250 

17,33250 

! 

! 

3,34000 

22,23000 

Import 

17,33250 
Materials 

BJSWE100 

BJSB2110 

u 

u 

Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una 
electrovàlvula d'1´´ 

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de 
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V, 
per a una pressió màxima de 10 bar 

1,000 

1,000 

3,34000 

 22,23000 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-43 FJSB2311 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de 
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, 
per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador 
de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua 
amb connectors estancs 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

25,57000 25,57000 

0,25999 

43,16249 
 0,00000 

43,16249 

105,95 

Unitats 
Ma d'obra 

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 

Preu 

/ 23,11000 

Subtotal: 

 

Parcial 

23,11000 

23,11000 

! 

! 

4,10000 

78,39000 

Import 

23,11000 
Materials 

BJSWE300 

BJSB2310 

u 

u 

Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una 
electrovàlvula d'1´´1/2 

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de 
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V, 
per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador 
de cabal 

1,000 

1,000 

4,10000 

 78,39000 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

1,50 % 

0,00 % 

82,49000 82,49000 

0,34665 

105,94665 
  0,00000 

105,94665 
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P-44 FJSB2411 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de 
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, 
per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador 
de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua 
amb connectors estancs 

Rend.: 1,000 132,35 

Unitats 
Ma d'obra 

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 

Preu 

/ 23,11000 

Subtotal: 

 

Parcial 

34,66500 

34,66500 

! 

! 

7,03000 

90,14000 

Import 

34,66500 
Materials 

BJSWE400 

BJSB2410 

u 

u 

Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una 
electrovàlvula de 2´´ 

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de 
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V, 
per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador 
de cabal 

1,000 

1,000 

7,03000 

 90,14000 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-45 FM213628 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una 
sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre 
de connexió a la canonada, muntat a l'exterior 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

97,17000 97,17000 

0,51998 

132,35498 
  0,00000 

132,35498 

463,27 

Unitats 
Ma d'obra 

A013M000 
A012M000 

h 
h 

Ajudant muntador 
Oficial 1a muntador 

3,000 
3,000 

Preu 

/19,85000 
/23,11000 

Subtotal: 

 
 

Parcial 

59,55000 
69,33000 

128,88000 

! 
! 

  1,71000 
330,75000 

Import 

128,88000 
Materials 

BMY21000 
BM213620 

u 
u 

Part proporcional d'elements especials per a hidrants 
Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una 
sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre 
de connexió a la canonada 

1,000 
1,000 

 1,71000 
 330,75000 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-46 FQ115F56 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 
170 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, 
amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer 
cadmiat i suports de passamà, ancorat amb daus de 
formigó 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

332,46000 332,46000 

1,93320 

463,27320 
  0,00000 

463,27320 

304,16 

Unitats 
Ma d'obra 

A0140000 h Manobre 1,140 

Preu 

/!! 18,68000! ! 

Parcial 

21,29520 

Import 
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A0121000 h Oficial 1a 1,140 / 22,36000 

Subtotal: 

 25,49040 

46,78560 46,78560 
Materials 

BQ115F55 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 
170 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, 
amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer 
cadmiat i suports de passamà 
Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM 
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de 
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb 
formigonera de 250 l 

1,000 234,50000  234,50000 

D060M0B2 m3 0,2816  77,07497  21,70431 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-47 FQ221031 u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer 
galvanitzat, de 60 l de capacitat, ancorada amb dau 
de formigó 

Rend.: 1,000 

2,50 % 

0,00 % 

256,20431 256,20431 

1,16964 

304,15955 
  0,00000 

304,15955 

197,97 

Unitats 
Ma d'obra 

A0140000 
A0121000 

h 
h 

Manobre 
Oficial 1a 

0,750 
0,400 

Preu 

/18,68000 
/22,36000 

Subtotal: 

 
 

Parcial 

14,01000 
8,94400 

22,95400 

! 2,70000 

2,70000 

! 165,87000 

Import 

22,95400 
Maquinària 

C2001000 h Martell trencador manual 0,750 /3,60000 

Subtotal: 
Materials 

BQ221030 u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer 
galvanitzat, de 60 l de capacitat, per a col·locació 
encastada 

Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM 
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de 
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb 
formigonera de 250 l 

1,000 165,87000 

2,70000 

D060M0B2 m3 0,0792 77,07497  6,10434 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-48 FQ31C010 u Font clàssica per a exteriors, de fosa, amb protecció 
antioxidant i pintura de color negre forja, amb aixeta 
temporitzada de llautó i amb base de pedra artificial 
prefabricada, col·locada sobre el paviment o sobre 
una base de formigó existent 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

171,97434 171,97434 

0,34431 

197,97265 
  0,00000 

197,97265 

554,44 
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Unitats 
Ma d'obra 

A0140000 
A0121000 

h 
h 

Manobre 
Oficial 1a 

1,300 
1,300 

Preu 

/18,68000 
/22,36000 

Subtotal: 

 
 

Parcial 

24,28400 
29,06800 

53,35200 

! 54,95100 

54,95100 

! 419,00000 

Import 

53,35200 
Maquinària 

C1503300 h Camió grua de 3 t 1,300 /42,27000 

Subtotal: 
Materials 

BQ31C010 u Font clàssica per a exteriors, de fosa, amb protecció 
antioxidant i pintura color negre forja, amb aixeta 
temporitzada de llautó i amb base de pedra artificial 
prefabricada 

1,000 419,0000 

54,95100 

BQ3Z1300 u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge 1,000 
per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa 
de sanejament de font per a exterior 

25,80000  25,80000 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-49 FQAD1110 u Tobogan amb estructura d'acer pintat i pista d'acer 
inoxidable, d'1 m d'alçada 

Rend.: 1,000 

Unitats 
Ma d'obra 

A013M000 
A012M000 

h 
h 

Ajudant muntador 
Oficial 1a muntador 

4,000 
4,000 

/19,85000 
/23,11000 

Subtotal: 
Materials 

BQAD1110 

D060M0C1 

u 

m3 

Tobogan amb estructura d'acer pintat i pista d'acer 
inoxidable, d'1 m d'alçada 

Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM 
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de 
grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 l 

1,000 

0,400 

 3.675,00000 

 78,44763 

 

 

 

Preu 

2,50 % 

0,00 % 

444,80000 444,80000 

1,33380 

554,43680 
  0,00000 

554,43680 

3.880,80 

Parcial 

79,40000 
92,44000 

171,84000 

3.675,00000 

31,37905 

Import 

171,84000 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-50 FQAE2232 u Gronxador amb 1 seient pla amb recobriment exterior 
de goma, amb estructura de acer, d'1,5 a 2,5 m 
d'amplaria i 2 m d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge 
fixats amb formigó 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

3.706,37905 3.706,37905 

2,57760 

3.880,79665 
    0,00000 

3.880,79665 

1.064,88 

Unitats Preu Parcial Import 
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Ma d'obra 

A012M000 
A013M000 

h 
h 

Oficial 1a muntador 
Ajudant muntador 

4,000 
6,000 

/23,11000 
/19,85000 

Subtotal: 
Maquinària 

C2001000 h Martell trencador manual 6,000 /3,60000 

Subtotal: 
Materials 

BQAE2230 u Gronxador amb 1 seient pla amb recobriment exterior 
de goma, amb estructura de acer, d'1,5 a 2,5 m 
d'amplaria i 2 m d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge 

Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM 
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de 
grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 l 

1,000  710,90000  710,90000 

 21,60000 

21,60000 21,60000 

 
 

92,44000 
119,10000 

211,54000 211,54000 

D060M0C1 m3 1,500 78,44763  117,67145 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-51 FQS1U010 m Xarxa de fil trenat de poliamida de 4 mm de gruix i de 
80 x 80 mm de pas, amb corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de gruix, inclòs tensors, muntada 
sobre màstils d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, cada 
7,6 m amb platines i ancorats sobre daus de formigó 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

828,57145 828,57145 

3,17310 

1.064,88455 
    0,00000 

1.064,88455 

51,10 

Unitats 
Ma d'obra 

A012M000 
A013M000 
A0121000 

h 
h 
h 

Oficial 1a muntador 
Ajudant muntador 
Oficial 1a 

0,110 
0,260 
0,260 

Preu 

/23,11000 
/19,85000 

/ 22,36000 

Subtotal: 

 
 
 

Parcial 

2,54210 
5,16100 
5,81360 

13,51670 

 0,78000 

Import 

13,51670 
Materials 

B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de 
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm 
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos 
Màstil de tub d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària per a 
reixat de protecció de pistes, amb platines i elements 
d'ancoratge 
Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM 
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària 
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 
165 l 

Tensor obert d'acer galvanitzat amb baga i forqueta 
de diàmetre 1/4´´ 

6,000  0,13000 

B6AZU010 u 0,180 190,66000  34,31880 

D060Q021 m3 0,025  83,01913  2,07548 

B0AB1112 u 0,080  0,90000 

Subtotal: 

 0,07200 

37,24628 37,24628 
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DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-52 FQZ51121 u Aparcament de bicicletes individual, de poliuretà 
expandit i base de fosa d'alumini, amb capacitat per a 
2 bicicletes, fixat mecànicament 

Rend.: 1,000 

2,50 % 

0,00 % 

0,33792 

51,10090 
 0,00000 

51,10090 

202,29 

Unitats 
Ma d'obra 

A012M000 
A013M000 

h 
h 

Oficial 1a muntador 
Ajudant muntador 

0,300 
0,300 

Preu 

/23,11000 
/19,85000 

Subtotal: 

 
 

Parcial 

6,93300 
5,95500 

12,88800 

! 189,08000 

Import 

12,88800 
Materials 

BQZ51121 u Aparcament de bicicletes individual, de poliuretà 
expandit i base de fosa d'alumini, amb capacitat per a 
2 bicicletes, per a col·locació superficial 

1,000 189,08000 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-53 FR118242 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora 
autopropulsada autoportant de fins a 14,7 kW (fins a 
20 CV) de potència i amb una amplària de treball de 
0,9 a 1,2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 
cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de 
dues passades de màquina, sense recollir la brossa 

Rend.: 1,000 

2,50 % 

0,00 % 

189,08000 189,08000 

0,32220 

202,29020 
  0,00000 

202,29020 

0,12 

Unitats 
Ma d'obra 

A013P000 h Ajudant jardiner 0,002 

Preu 

/!24,56000 

Subtotal: 

 

Parcial 

0,04912 

0,04912 

! 0,07080 

Import 

0,04912 
Maquinària 

CR11A869 h Desbrossadora autopropulsada autoportant, de fins a 
14,7 kW (fins a 20 CV) de potència, amb una 
amplària de treball de 0,9 a 1,2 m 

0,002 / 35,40000 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-54 FR24A535 m2 Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0,3 
m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW 
(35 a 54 CV) i equip de llaurada d'una amplària de 
treball d'1,8 a 2,39 m, per a un pendent inferior al 12 
% 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

0,07080 0,07080 

0,00074 

0,12066 
0,00000 

0,12066 

0,21 
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Unitats 
Maquinària 

CR241213 h Tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW ( 35 a 54 
CV) de potència, amb equip de llaurada i una 
amplària de treball d'1,8 a 2,39 m 

0,0054 

Preu 

/!! 39,16000!  

Parcial 

0,21146 

Import 

Subtotal: 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-55 FR2B1105 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el 
perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un 
pendent inferior al 12 % 

Rend.: 1,000 

0,21146 0,21146 

0,21146 
0,00000 

0,21146 

2,10 

0,00 % 

Unitats 
Ma d'obra 

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,080 

Preu 

/25,92000 

Subtotal: 

 

Parcial 

2,07360 

2,07360 

Import 

2,07360 

0,03110 

2,10470 
0,00000 

2,10470 

84,75 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

FR3P2153 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una 
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons 
NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i 
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans 
manuals 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

Unitats 
Ma d'obra 

A013P000 h Ajudant jardiner 0,270 

Preu 

/24,56000 

Subtotal: 

 

Parcial 

6,63120 

6,63120 

! 5,70500 

5,70500 

 72,31499 

Import 

6,63120 
Maquinària 

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1141 /50,00000 

Subtotal: 
Materials 

BR3P2150 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una 
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons 
NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 

1,111  65,09000 

5,70500 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

1,50 % 

0,00 % 

72,31499 72,31499 

0,09947 

84,75066 
 0,00000 

84,75066 
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P-56 FR3P2211 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb 
una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons 
NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb 
retroexcavadora mitjana 

Rend.: 1,000 46,49 

Unitats 
Ma d'obra 

A013P000 h Ajudant jardiner 0,070 

Preu 

/!! 24,56000! 

Subtotal: 

! 

Parcial 

1,71920 

1,71920 

! 4,22500 

4,22500 

! 40,51740 

Import 

1,71920 
Maquinària 

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0845 /50,00000 

Subtotal: 
Materials 

BR3P2210 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb 
una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons 
NTJ 07A, subministrada a granel 

1,155 35,08000 

4,22500 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

FR3P8501 m3 Sorra de sílice de granulometria 0 a 3,5 mm, 
subministrada a granel i escampada amb 
retroexcavadora mitjana 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

40,51740 40,51740 

0,02579 

46,48739 
 0,00000 

46,48739 

270,44 

Unitats 
Ma d'obra 

A013P000 h Ajudant jardiner 0,080 

Preu 

/!! 24,56000 

Subtotal: 

 

Parcial 

1,96480 

1,96480 

! 4,83000 

4,83000 

! 263,61836 

263,61836 

Import 

1,96480 
Maquinària 

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0966 / 50,00000 

Subtotal: 
Materials 

B0314500 t Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm 1,5015 175,57000 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-57 FR42125L u Subministrament de Celtis australis d'alçària de 60 a 
80 cm, en contenidor de 3 l 

Rend.: 1,000 

Unitats 
Materials 

BR42125L u Celtis australis d'alçària de 60 a 80 cm en contenidor 
de 3 l 

1,000 4,14000 

Subtotal: 

 4,14000 

4,14000 4,14000 

Preu Parcial 

1,50 % 

0,00 % 

4,83000 

263,61836 

0,02947 

270,44263 
  0,00000 

270,44263 

4,14 

Import 
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COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-58 FR422836 u Subministrament de Ceratonia siliqua de perímetre de 
8 a 10 cm, en contenidor de 15 l 

Rend.: 1,000 

Unitats 
Materials 

BR422836 u Ceratonia siliqua de perímetre de 8 a 10 cm, en 
contenidor de 15 l 

1,000 

0,00 % 
4,14000 
0,00000 

4,14000 

51,68 

Preu 

51,68000 

Subtotal: 

 

Parcial 

51,68000 

51,68000 

Import 

51,68000 

51,68000 
 0,00000 

51,68000 

32,09 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-59 FR42A216 u Subministrament de Crataegus monogynade 
perímetre de 8 a 10 cm, amb l'arrel nua 

Rend.: 1,000 

Unitats 
Materials 

BR42A416 u Crataegus monogyna de perímetre de 8 a 10 cm, amb 1,000 
l'arrel nua 

0,00 % 

Preu 

 32,09000 

Subtotal: 

 

Parcial 

32,09000 

32,09000 

Import 

32,09000 

32,09000 
 0,00000 

32,09000 

28,78 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-60 FR444227 u Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 
10 a 12 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 33 
cm i profunditat mínima 23,1 cm segons fórmules NTJ 

Rend.: 1,000 

0,00 % 

Unitats 
Materials 

BR444227 u Melia azedarach de perímetre de 10 a 12 cm, amb pa 
de terra de diàmetre mínim 33 cm i profunditat 
mínima 23,1 cm segons fórmules NTJ 

1,000 

Preu 

 28,78000  

Parcial 

28,78000 

Import 

Subtotal: 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-61 FR457216 u Subministrament de Sophora japonica de perímetre 
de 8 a 10 cm, amb l'arrel nua 

Rend.: 1,000 

Unitats 
Materials 

BR457216 u Sophora japonica de perímetre de 8 a 10 cm, amb 
l'arrel nua 

1,000 17,69000 

Subtotal: 

! 

Preu 

28,78000 28,78000 

28,78000 
 0,00000 

28,78000 

17,69 

0,00 % 

Parcial 

17,69000 

17,69000 

Import 

17,69000 
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COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-62 FR45C628 u Subministrament de Tipuana tipu (T. speciosa) de 
perímetre de 12 a 14 cm, amb pa de terra de 
diàmetre mínim 39 cm i profunditat mínima 27,3 cm 
segons fórmules NTJ 

Rend.: 1,000 

0,00 % 
17,69000 
 0,00000 

17,69000 

36,00 

Unitats 
Materials 

BR45C628 u Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 12 a 14 
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 39 cm i 
profunditat mínima 27,3 cm segons fórmules NTJ 

1,000 

Preu 

 36,00000  

Parcial 

36,00000 

Import 

Subtotal: 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-63 FR4C94F2 u Subministrament de Cyperus capitatus d'alçària de 15 
a 20 cm, en alvèol forestal de 300 cm3 

Rend.: 1,000 

Unitats 
Materials 

BR4C94F2 u Cyperus capitatus d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol 
forestal de 300 cm3 

1,000 0,66000 

Subtotal: 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-64 FR4H9651 u Subministrament de Salvia farinacea en contenidor de 
5l 

Rend.: 1,000 

Unitats 
Materials 

BR4H9651 u Salvia farinacea en contenidor de 5 l 1,000 4,51000 

Subtotal: 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-65 FR71121J m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta 
amb addició d'espècies arbustives i/o de flor segons 
NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 
%, superfície < 500 m2, incloent el corronat posterior 

Rend.: 1,000 

 

Preu 

 

Preu 

36,00000 36,00000 

36,00000 
 0,00000 

36,00000 

0,66 

0,00 % 

Parcial 

0,66000 

0,66000 

Import 

0,66000 

0,66000 
0,00000 

0,66000 

4,51 

0,00 % 

Parcial 

4,51000 

4,51000 

Import 

4,51000 

4,51000 
0,00000 

4,51000 

1,94 

0,00 % 

Unitats 
Ma d'obra 

A012P000 
A013P000 

h 
h 

Oficial 1a jardiner 
Ajudant jardiner 

0,029 
0,027 

Preu 

/27,67000 
/24,56000  

 

Parcial 

0,80243 
0,66312 

Import 
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Subtotal: 
Materials 

BR4U1J00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb 
addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 
07N 

0,033 13,60000 ! 

1,46555 

0,44880 

1,46555 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

FR9AUM11 m Tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb 
autoclau (grau de proteció IV), d'1,2 m d'alçada sobre 
el terreny, feta amb muntants de 10 cm de diàmetre 
cada 2 m, clavats al terreny 80 cm, i un passamà 
superior de 8 cm de diàmetre, units amb peces 
especials d'acer galvanitzat 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

0,44880 0,44880 

0,02198 

1,93633 
0,00000 

1,93633 

25,58 

Unitats 
Ma d'obra 

A013M000 
A012M000 

h 
h 

Ajudant muntador 
Oficial 1a muntador 

0,500 
0,250 

Preu 

/19,85000 
/23,11000 

Subtotal: 

 
 

Parcial 

9,92500 
5,77750 

15,70250 

 4,12650 

Import 

15,70250 
Materials 

BR9AUMR2 m Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau 
amb grau de proteccio IV, de fins a 2,5 m de llargada, 
i de 10 cm de diàmetre 

Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau 
amb grau de proteccio IV, de fins a 2,5 m de llargada, 
i de 8 cm de diàmetre 

1,050  3,93000 

BR9AUMR1 m 1,050  2,57000  2,69850 

BR9AUZG1 u Conjunt de peces d'acer galvanitzat i cargols per a fer 0,500 
una unió de dos troncs amb el muntant d'una tanca de 
troncs 

!5,63000  2,81500 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-66 G2135223 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó en massa, 
amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa 
sobre camió 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

9,64000 9,64000 

0,23554 

25,57804 
 0,00000 

25,57804 

29,38 

Unitats 
Ma d'obra 

A0150000 
A0140000 

h 
h 

Manobre especialista 
Manobre 

0,500 
0,500 

Preu 

/19,33000 
/18,68000 

Subtotal: 

 
 

Parcial 

9,66500 
9,34000 

19,00500 

! 4,04000 

Import 

19,00500 
Maquinària 

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,250 /16,16000 
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C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 / 50,00000 

Subtotal: 

 6,05000 

10,09000 10,09000 

0,28508 

29,38008 
 0,00000 

29,38008 

13,49 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

G214U010 m3 Enderroc d'edificació, mesurat en volum aparent, 
inclosa la coberta, solera i massís, càrrega i transport 
a l'abocador, inclòs cànon d'abocament i manteniment 
de l'abocador 

Rend.: 20,000 

1,50 % 

0,00 % 

Unitats 
Ma d'obra 

A0150000 
A0121000 

h 
h 

Manobre especialista 
Oficial 1a 

3,000 
1,000 

Preu 

/19,33000 
/ 22,36000 

Subtotal: 

 
! 

Parcial 

2,89950 
1,11800 

4,01750 

! 

! 

! 
! 

 

3,55250 

3,25850 

2,51150 
0,04850 

0,09900 

9,47000 

Import 

4,01750 
Maquinària 

C110U025 

C131U001 

C15019U0 
C200SU00 

C1RA2500 

h 

h 

h 
h 

m3 

Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 
1500 kg 

Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o 
equivalent 

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 

Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de 
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials 

1,000 

1,000 

1,000 
0,250 

0,100 

/71,05000 

/!65,17000 

/ 50,23000 
/3,88000 
/19,80000 

Subtotal: 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-67 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, 
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon 
d'abocament i manteniment de l'abocador 

Rend.: 21,000 

9,47000 

13,48750 
 0,00000 

13,48750 

4,47 

0,00 % 

Unitats 
Ma d'obra 

A0150000 
A0112000 

h 
h 

Manobre especialista 
Cap de colla 

1,000 
0,200 

Preu 

/ 19,33000! 
/23,68000! 

Subtotal: 

 
 

Parcial 

0,92048 
0,22552 

1,14600 

! 

 

! 

2,62714 

0,31033 

0,38190 

3,31937 

Import 

1,14600 
Maquinària 

C110U015 

C131U001 

C15018U1 

h 

h 

h 

Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 
400 kg 
Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o 
equivalent 

Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 

1,000 

0,100 

0,200 

/ 55,17000 
 /65,17000 

/40,10000 

Subtotal: 3,31937 
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COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

G21DU020 m Demolició de claveguera de tub de formigó entre 100 i 
150 cm de diàmetre interior, sense recobriment de 
formigó, inclosa solera, tall d'armadures, càrrega, 
transport a l'abocador, cànon d'abocament i 
manteniment de l'abocador 

Rend.: 9,000 

0,00 % 
4,46537 
0,00000 

4,46537 

25,67 

Unitats 
Ma d'obra 

A0140000 
A0121000 
A0112000 

h 
h 
h 

Manobre 
Oficial 1a 
Cap de colla 

1,000 
1,000 
0,200 

Preu 

/18,68000 
/22,36000 

/!! 23,68000!¡ 

Subtotal: 

 
 
 

Parcial 

2,07556 
2,48444 
0,52622 

5,08622 

! 
! 

! 
! 

0,43111 
6,13000 

8,91111 
5,11111 

20,58333 

Import 

5,08622 
Maquinària 

C200SU00 
C110U015 

C15018U1 
C131U025 

h 
h 

h 
h 

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 
Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 
400 kg 

Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 
Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o 
equivalent 

1,000 
1,000 

2,000 
1,000 

/3,88000 
/ 55,17000 

/40,10000 
/46,00000 

Subtotal: 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

G21DU100 m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m 
d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa càrrega, transport 
a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de 
l'abocador 

Rend.: 12,000 

20,58333 

25,66955 
 0,00000 

25,66955 

11,81 

0,00 % 

Unitats 
Ma d'obra 

A0140000 
A0112000 

h 
h 

Manobre 
Cap de colla 

1,000 
0,200 

Preu 

/ 18,68000 
/ 23,68000 

Subtotal: 

 
 

Parcial 

1,55667 
0,39467 

1,95134 

! 

! 

! 

1,91667 

4,59750 

3,34167 

9,85584 

Import 

1,95134 
Maquinària 

C131U025 

C110U015 

C15018U1 

h 

h 

h 

Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o 
equivalent 

Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 
400 kg 

Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 

0,500 

1,000 

1,000 

/46,00000 

/ 55,17000 

 40,10000 

Subtotal: 9,85584 
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COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-68 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc 
de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat 
existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de 
tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de 
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels 
materials resultants, cànon d'abocament i 
manteniment de l'abocador 

Rend.: 2,000 

0,00 % 
11,80718 
 0,00000 

11,80718 

58,99 

Unitats 
Ma d'obra 

A0121000 
A0150000 
A0112000 

h 
h 
h 

Oficial 1a 
Manobre especialista 
Cap de colla 

1,000 
2,000 
0,300 

Preu 

/22,36000 
/19,33000 

/23,68000 

Subtotal: 

 
 
 

Parcial 

11,18000 
19,33000 
 3,55200 

34,06200 

! 

! 

! 
! 
! 
! 

5,51700 

4,60000 

3,83700 
1,94000 
4,07800 
4,95200 

24,92400 

Import 

34,06200 
Maquinària 

C110U015 

C131U025 

C15018U0 
C200SU00 
C1503U10 
C1504U01 

h 

h 

h 
h 
h 
h 

Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 
400 kg 

Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o 
equivalent 

Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 
Camió grua de 5 t 
Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 

0,200 

0,200 

0,200 
1,000 
0,200 
0,200 

/ 55,17000 

/46,00000 

/38,37000 
/3,88000 

/40,78000 
/49,52000 

Subtotal: 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-69 G21R0002 u Tala d'arbre de qualsevol tipus, inclòs extracció de 
soca i arrels, rebliment i compactació de la cavitat 
ocasionada per l'extracció amb tot-u artificial, poda, 
trossejat, càrrega i transport a l'abocador o lloc 
d'aplec dels materials resultants, cànon d'abocament i 
manteniment de l'abocador, segons plec de condicions 

Rend.: 2,500 

24,92400 

58,98600 
 0,00000 

58,98600 

181,37 

0,00 % 

Unitats 
Ma d'obra 

A0140000 
A0112000 
A0121000 

h 
h 
h 

Manobre 
Cap de colla 
Oficial 1a 

2,000 
0,200 
1,000 

Preu 

/18,68000 
/!23,68000 

/!! 22,36000 

Subtotal: 

 
 
 

Parcial 

14,94400 
1,89440 
8,94400 

25,78240 

! 
! 

 
! 

1,05600 
18,73200 
18,94400 
18,40000 

Import 

25,78240 
Maquinària 

C200U001 
C133U005 
C1503U20 
C131U025 

h 
h 
h 
h 

Motoserra per a la tala d'arbres 
Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 
Camió grua de 10 t 
Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o 
equivalent 

1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

/ 2,64000 
/46,83000 
/47,36000 

/46,00000 
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C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 1,000 / 50,23000 

Subtotal: 

 20,09200 

77,22400 77,22400 
Materials 

B037200U 
B0111000 

m3 
m3 

Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 
Aigua 

4,500 
0,225 

17,34000 
1,50000 

Subtotal: 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-70 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport 
a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la 
seva utilització, inclòs cànon d'abocament i 
manteniment de l'abocador 

Rend.: 73,000 

 
! 

78,03000 
0,33750 

78,36750 78,36750 

181,37390 
  0,00000 

181,37390 

2,42 

0,00 % 

Unitats 
Ma d'obra 

A0150000 
A0112000 

h 
h 

Manobre especialista 
Cap de colla 

1,000 
0,200 

Preu 

/19,33000 
/ 23,68000 

Subtotal: 

! 
! 

Parcial 

0,26479 
0,06488 

0,32967 

! 

! 

0,71740 

1,37616 

2,09356 

Import 

0,32967 
Maquinària 

C131U000 

C15019U0 

h 

h 

Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o 
equivalent 

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 

1,000 

2,000 

/ 52,37000 

/50,23000 

Subtotal: 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-71 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o 
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part 
proporcional de voladura en roca i tall prèvi en 
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc 
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de 
l'abocador 

Rend.: 95,000 5,92 

2,09356 

2,42323 
0,00000 

2,42323 

0,00 % 

Unitats 
Ma d'obra 

A0121000 
A0112000 
A0150000 

h 
h 
h 

Oficial 1a 
Cap de colla 
Manobre especialista 

1,900 
0,300 
1,100 

Preu 

/22,36000 
/23,68000 
/19,33000 

Subtotal: 

 

 
 

Parcial 

0,44720 
0,07478 
0,22382 

0,74580 

! 

! 
! 

! 

0,14958 

1,58621 
1,21716 

1,25583 

Import 

0,74580 
Maquinària 

C110U025 

C15019U0 
C131U016 

C110U050 

h 

h 
h 

h 

Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 
1500 kg 

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o 
equivalent 

Equip complet de maquinària de perforació en 
desmunt 

0,200 

3,000 
1,000 

0,900 

/71,0500 

/50,23000 
/115,63000 

/132,56000 
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Subtotal: 
Materials 

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de 
metxa i detonant 

0,200  4,83000 

Subtotal: 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

G222U003 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o 
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part 
proporcional de voladura en roca i tall prèvi en 
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc 
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de 
l'abocador 

Rend.: 90,000 

 

4,20878 

0,96600 

0,96600 

4,20878 

0,96600 

5,92058 
0,00000 

5,92058 

7,57 

0,00 % 

Unitats 
Ma d'obra 

A0150000 
A0121000 
A0112000 

h 
h 
h 

Manobre especialista 
Oficial 1a 
Cap de colla 

1,200 
2,700 
0,300 

Preu 

/19,33000 
/ 22,36000 

/23,68000 

Subtotal: 

 
 
 

Parcial 

0,25773 
0,67080 
0,07893 

1,00746 

! 

! 

! 

! 

1,28478 

1,91476 

0,23683 

1,67433 

5,11070 

! 1,44900 

1,44900 

Import 

1,00746 
Maquinària 

C131U016 

C110U050 

C110U025 

C15019U0 

h 

h 

h 

h 

Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o 
equivalent 

Equip complet de maquinària de perforació en 
desmunt 

Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 
1500 kg 

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 

1,000 

1,300 

0,300 

3,000 

/115,6300 

/132,56000 

/71,05000 

/50,23000 

Subtotal: 
Materials 

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de 
metxa i detonant 

0,300 4,8300 

Subtotal: 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-72 G922U010 m3 Base de sauló, estesa, humectació i compactació, 
mesurat sobre perfil teòric 

Rend.: 140,000 

Unitats 
Ma d'obra 

A0150000 
A0112000 

h 
h 

Manobre especialista 
Cap de colla 

1,000 
0,500 

/19,33000 
/ 23,68000 

Subtotal: 
Maquinària 

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 / 44,97000  0,16061 

 
 

0,13807 
0,08457 

0,22264 0,22264 

Preu Parcial 

19,06 

Import 

5,11070 

1,44900 

7,56716 
0,00000 

7,56716 

0,00 % 
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C133U030 
C133U002 

h 
h 

Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 
Motoanivelladora de 150 hp 

1,000 
1,000 

/!61,17000 
/ 57,88000 

Subtotal: 

 
 

0,43693 
0,41343 

1,01097 1,01097 
Materials 

B032U010 

B0111000 

m3 

m3 

Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i 
transport a l'obra 

Aigua 

1,200 

0,050 

14,79000 

1,50000 

Subtotal: 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-73 G981U002 m Gual per a vehicles, model 40/42, de pedra granítica 
amb cares vistes flamejades, sense incloure peces 
dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 
15 N/mm2 de resistència característica a la 
compressió de 15 cm de gruix i totes les feines 
adients, totalment acabat 

Rend.: 11,000 

 

 

17,74800 

0,07500 

17,82300 17,82300 

19,05661 
 0,00000 

19,05661 

65,83 

0,00 % 

Unitats 
Ma d'obra 

A0140000 
A0121000 
A0112000 

h 
h 
h 

Manobre 
Oficial 1a 
Cap de colla 

6,000 
4,000 
1,000 

Preu 

/18,68000 
/22,36000 

/23,68000 

Subtotal: 

 
 
 

Parcial 

10,18909 
8,13091 
2,15273 

20,47273 

! 

! 

0,91773 

0,87205 

1,78978 

! 5,91702 

Import 

20,47273 
Maquinària 

C131U020 

C15018U0 

h 

h 

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o 
equivalent 
Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 

0,250 

0,250 

/ 40,38000 

/38,37000 

Subtotal: 
Materials 

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a 
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 
20 mm, inclòs transport a l'obra 

Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la 
Norma UNE 998-2 

Pedra granítica per a guals, de 40x40 cm, amb cares 
vistes flamejades 

0,102  58,01000 

1,78978 

B071U005 

B981U002 

m3 

m 

0,012 

1,000 

 84,66000 

 36,63000 

Subtotal: 

 

1,01592 

36,63000 

43,56294 43,56294 

65,82545 
 0,00000 

65,82545 

154,13 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-74 G981U006 m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra 
granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure 
peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de 
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a 
la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines 
adients, totalment acabat 

Rend.: 5,150 

0,00 % 

Unitats Preu Parcial Import 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

PARTIDES D'OBRA 

Data: 22/06/14 Pàg.: 59 

Ma d'obra 

A0112000 
A0140000 
A0121000 

h 
h 
h 

Cap de colla 
Manobre 
Oficial 1a 

1,000 
6,000 
4,000 

/23,68000 
/18,68000 

/ 22,36000 

Subtotal: 
Maquinària 

C15018U0 
C131U020 

h 
h 

Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 
Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o 
equivalent 

0,350 
0,350 

/38,37000 
/40,38000 

Subtotal: 
Materials 

B071U005 

B060U110 

m3 

m3 

Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la 
Norma UNE 998-2 

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a 
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 
20 mm, inclòs transport a l'obra 

Pedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb 
cares vistes flamejades 

0,036 

0,229 

84,66000 

58,01000 

 

 

3,04776 

13,28429 

 
 

2,60767 
2,74427 

5,35194 5,35194 

 
 
 

4,59806 
21,76311 
17,36699 

43,72816 43,72816 

B981U006 m 1,000  88,72000 

Subtotal: 

 88,72000 

105,05205 105,05205 

154,13215 
  0,00000 

154,13215 

42,49 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

G9917545 u Escocell de 92x92 cm i 20 cm de fondària, amb 4 
peces de morter de ciment de 100x20x8 cm, amb un 
cantell rom, rejuntades amb morter de ciment blanc, 
calç i sorra de marbre i col·locat sobre base de 
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència 
mínima a compressió 

Rend.: 1,000 

0,00 % 

Unitats 
Ma d'obra 

A0140000 
A0122000 

h 
h 

Manobre 
Oficial 1a paleta 

0,470 
0,470 

Preu 

/18,68000 
/22,36000 

Subtotal: 

 
 

Parcial 

8,77960 
10,50920 

19,28880 

! 

! 

! 

16,68720 

0,06773 

6,16110 

Import 

19,28880 
Materials 

B9912A30 

B0710150 

B06NN14C 

m 

t 

m3 

Peces de morter de ciment, per a escocells, de 
100x20x8 cm, amb un cantell rom 

4,080 4,09000 

! ! 32,25000 

! ! 56,01000 

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en 0,002 
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 

Formigó d'ús no estructural de resistència a 
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i 
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40 

0,110 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

1,50 % 

0,00 % 

22,91603 22,91603 

0,28933 

42,49416 
 0,00000 

42,49416 
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PARTIDES D'OBRA 

Data: 22/06/14 Pàg.: 60 

P-75 G991U005 u Escocells de 84x84 cm de secció interior, format amb 
peces prefabricades de formigó de 100x20x8 cm, 
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de 
resistència característica a la compressió i totes les 
feines adients, totalment acabat 

Rend.: 9,250 76,93 

Unitats 
Ma d'obra 

A0121000 
A0112000 
A0140000 

h 
h 
h 

Oficial 1a 
Cap de colla 
Manobre 

4,000 
1,000 
6,000 

Preu 

/22,36000 
/ 23,68000 

/18,68000 

Subtotal: 

 
! 

 

Parcial 

9,66919 
2,56000 

12,11676 

24,34595 

! 
! 

! 

! 

0,20541 
0,72432 

1,09135 

1,35757 

3,37865 

! 

! 

4,74096 

9,74568 

Import 

24,34595 
Maquinària 

C1700006 
CZ11U001 

C131U020 

C15019U0 

h 
h 

h 

h 

Vibrador intern de formigó 
Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums 
inclosos 

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o 
equivalent 

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 

1,000 
1,000 

0,250 

0,250 

1,90000 
 6,70000 

/40,38000 

/50,23000 

Subtotal: 
Materials 

B071U005 

B060U110 

m3 

m3 

Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la 
Norma UNE 998-2 

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a 
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 
20 mm, inclòs transport a l'obra 
Desencofrant 

Materials auxiliars per a encofrar 
Peça per a escocells de 100x20x8 cm 
Tauló de fusta de pi per a 10 usos 

0,056 

0,168 

 84,66000 

58,01000 

3,37865 

B0DZA000 
B0DZU005 
B991U001 
B0D21030 

l 
u 
u 
m 

0,080 
0,400 
4,000 
8,000 

 2,63000 
1,47000 
7,64000 
!0,42000 

Subtotal: 

 
 
 
 

0,21040 
0,58800 

30,56000 
3,36000 

49,20504 49,20504 

76,92964 
 0,00000 

76,92964 

17,84 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-76 GAR1U010 m Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla 
d'acer galvanitzat, inclòs excavació i fonament 
d'ancoratge 

Rend.: 10,000 

0,00 % 

Unitats 
Ma d'obra 

A0112000 
A0121000 

A0140000 
A0150000 

h 
h 

h 
h 

Cap de colla 
Oficial 1a 

Manobre 
Manobre especialista 

0,200 
1,000 

0,200 
1,000 

Preu 

/23,68000 
/ 22,36000 
/18,68000 

/19,33000 

Subtotal: 

 
 
 
 

Parcial 

0,47360 
2,23600 

0,37360 
1,93300 

5,01620 

! 
! 
! 

 

0,44000 
0,76740 
0,09500 
1,15000 

Import 

5,01620 
Maquinària 

CZ12U00A 
C15018U0 
C1700006 
C131U025 

h 
h 
h 
h 

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 
Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 
Vibrador intern de formigó 
Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o 
equivalent 

0,250 
0,200 
0,500 
0,250 

/ 17,60000 
/ 38,37000 

/1,90000 
/ 46,00000 
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Data: 22/06/14 Pàg.: 61 

Subtotal: 
Materials 

BBP1U001 

B0A12U00 
BBPZU001 

B060U110 

m 

kg 
u 

m3 

Tanca d'1,5 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla 
electrosoldada de 40x40 mm i 3 mm de diàmetre 

Filferro acer galvanitzat 
Pal de tub d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària, per a 
tanca metàl·lica, inclòs part proporcional d'angle 

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a 
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 
20 mm, inclòs transport a l'obra 

1,000 

0,200 
0,500 

0,030 

 3,22000 

1,79000 
10,11000 

 58,01000 

! 

! 
! 

! 

2,45240 

3,22000 

0,35800 
5,05500 

1,74030 

2,45240 

Subtotal: 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-77 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, 
circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de 
trànsit, fixada mecànicament 

Rend.: 1,000 

10,37330 10,37330 

17,84190 
 0,00000 

17,84190 

57,24 

0,00 % 

Unitats 
Ma d'obra 

A012M000 
A013M000 

h 
h 

Oficial 1a muntador 
Ajudant muntador 

0,170 
0,170 

Preu 

/23,11000 
/19,85000 

Subtotal: 

 
 

Parcial 

3,92870 
3,37450 

7,30320 

! 6,42600 

6,42600 

! 43,40000 

43,40000 

Import 

7,30320 
Maquinària 

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,170 /37,80000 

Subtotal: 
Materials 

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina 
reflectora de nivell 1 d'intensitat 

1,000 43,40000 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-78 GBB11261 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, 
circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de 
trànsit, fixada mecànicament 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

6,42600 

43,40000 

0,10955 

57,23875 
 0,00000 

57,23875 

101,93 

Unitats 
Ma d'obra 

A012M000 
A013M000 

h 
h 

Oficial 1a muntador 
Ajudant muntador 

0,170 
0,170 

Preu 

/ 23,11000 
/19,85000 

Subtotal: 

 
 

Parcial 

3,92870 
3,37450 

7,30320 

! 6,42600 

6,42600 

Import 

7,30320 
Maquinària 

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,170 / 37,80000 

Subtotal: 6,42600 
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Materials 

BBM12702 u Placa circular, de diàmetre 90 cm amb làmina 
reflectora de nivell 1 d'intensitat 

1,000 ! ! 88,09000!!!! 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

GBB12111 u Placa amb pintura no reflectora, triangular, de 70 cm 
de costat, per a senyals de trànsit, fixada 
mecànicament 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

! 88,09000 

88,09000 88,09000 

0,10955 

101,92875 
  0,00000 

101,92875 

53,02 

Unitats 
Ma d'obra 

A013M000 
A012M000 

h 
h 

Ajudant muntador 
Oficial 1a muntador 

0,170 
0,170 

Preu 

/19,85000 
/ 23,11000 

Subtotal: 

! 
! 

Parcial 

3,37450 
3,92870 

7,30320 

! 6,42600 

6,42600 

! 39,18000 

39,18000 

Import 

7,30320 
Maquinària 

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,170 /37,80000 

Subtotal: 
Materials 

BBM11101 u Placa triangular, de 70 cm amb pintura no reflectora 1,000  39,18000 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

GBB12351 u Placa amb pintura no reflectora, octogonal de 60 cm 
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada 
mecànicament 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

6,42600 

39,18000 

0,10955 

53,01875 
 0,00000 

53,01875 

59,73 

Unitats 
Ma d'obra 

A013M000 
A012M000 

h 
h 

Ajudant muntador 
Oficial 1a muntador 

0,170 
0,170 

Preu 

/ 19,85000 
/ 23,11000 

Subtotal: 

 
 

Parcial 

3,37450 
3,92870 

7,30320 

! 6,42600 

6,42600 

! 45,89000 

45,89000 

Import 

7,30320 
Maquinària 

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,170 / 37,80000 

Subtotal: 
Materials 

BBM13601 u Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb pintura no 
reflectora 

1,000  45,89000 

Subtotal: 

6,42600 

45,89000 
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DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-79 GBBZA001 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament 
del suport de 76 mm de diàmetre de senyals de 
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense 
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del 
fonament 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

0,10955 

59,72875 
 0,00000 

59,72875 

98,81 

Unitats 
Ma d'obra 

A0140000 
A0121000 

h 
h 

Manobre 
Oficial 1a 

0,200 
0,200 

Preu 

/18,68000 
/22,36000 

Subtotal: 

 
 

Parcial 

3,73600 
4,47200 

8,20800 

! 2,34850 

2,34850 

! 49,25000 

Import 

8,20800 
Maquinària 

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,050 / 46,9700 

Subtotal: 
Materials 

BBMZ5610 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de 
suport de 76 mm de diàmetre al fonament de senyals 
de trànsit 

Pp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge, 
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport 
d'alumini 

1,000 49,25000 

2,34850 

BBMZZ126 u 1,000 38,88000  38,88000 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-80 GD5G1150 m Canal prefabricat de formigó en forma d'U i encaix, de 
30 cm d'amplària interior, sobre solera de 10 cm de 
formigó HM-20/P/20/I 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

88,13000 88,13000 

0,12312 

98,80962 
 0,00000 

98,80962 

32,25 

Unitats 
Ma d'obra 

A0140000 
A012N000 

h 
h 

Manobre 
Oficial 1a d'obra pública 

0,200 
0,100 

Preu 

/ 18,68000 
/22,36000 

Subtotal: 

 
 

Parcial 

3,73600 
2,23600 

5,97200 

! 0,42270 

0,42270 

! 

! 

23,45200 

2,31224 

Import 

5,97200 
Maquinària 

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,010 / 42,27000 

Subtotal: 
Materials 

BD52159K 

B064300C 

m 

m3 

Peça prefabricada de formigó amb forma d'U i encaix, 
de 50x40 cm i 15 cm d'alçària mitja 

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, 
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I 

1,100 

0,0396 

 21,32000 

58,39000 

0,42270 
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Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-81 GDD1U010 u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m 
d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de 
resistència característica a la compressió, anell 
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i 
tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

25,76424 25,76424 

0,08958 

32,24852 
 0,00000 

32,24852 

393,93 

Unitats 
Ma d'obra 

A0150000 
A0112000 
A0121000 

h 
h 
h 

Manobre especialista 
Cap de colla 
Oficial 1a 

2,000 
0,250 
2,000 

Preu 

/ 19,33000 
/ 23,68000 

/ 22,36000 

Subtotal: 

 
 
 

Parcial 

38,66000 
5,92000 

44,72000 

89,30000 

! 
! 
! 

1,90000 
17,60000 
10,19500 

29,69500 

! 

! 

! 

! 

2,96310 

48,54000 

33,44000 

43,50750 

Import 

89,30000 

Maquinària 

C1700006 
CZ12U00A 
C1503U10 

h 
h 
h 

Vibrador intern de formigó 
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 
Camió grua de 5 t 

1,000 
1,000 
0,250 

/ 1,90000 
/17,60000 

/40,78000 

Subtotal: 
Materials 

B071U005 

BDD1U002 

BDD1U022 

B060U110 

m3 

u 

u 

m3 

Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la 
Norma UNE 998-2 

Base prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i 
100 cm d'alçària, amb forats per a tubs 
Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 
80 a 60 cm de diàmetre i 60 cm d'alçària 

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a 
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 
20 mm, inclòs transport a l'obra 

Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de 
diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 
40 t 

Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de 
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre 

0,035 

1,000 

1,000 

0,750 

84,66000 

 48,54000 

33,44000 

 58,01000 

29,69500 

BDDZU002 u 1,000 121,00000  121,00000 

BDDZU010 u 4,000 6,37000 

Subtotal: 

 25,48000 

274,93060 274,93060 

393,92560 
  0,00000 

393,92560 

61,29 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-82 GDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de 
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat 
de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra 

Rend.: 1,000 

0,00 % 

Unitats 
Ma d'obra 

A0140000 
A012N000 

h 
h 

Manobre 
Oficial 1a d'obra pública 

1,100 
1,100 

Preu 

/ 18,68000 
/ 22,36000  

 

Parcial 

20,54800 
24,59600 

Import 
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Subtotal: 
Materials 

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, 
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I 

Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat 
de 38x38x55 cm, per a 150 usos 
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, 
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 

0,209 58,39000  

45,14400 

12,20351 

45,14400 

B0DF7G0A 

B0F1D2A1 

B0310500 

u 

u 

t 

1,007 

11,004 

0,0133 

 1,04000 

 0,18000 

 17,64000 

Subtotal: 

 

 

1,04728 

1,98072 

0,23461 

15,46612 15,46612 

0,67716 

61,28728 
 0,00000 

61,28728 

95,20 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-83 GDK2A6F2 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de 
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat 
de 240x115x100 mm, sobre llit de sorra 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

Unitats 
Ma d'obra 

A012N000 
A0140000 

h 
h 

Oficial 1a d'obra pública 
Manobre 

1,250 
1,250 

Preu 

/22,36000 
/18,68000 

Subtotal: 

 
 

Parcial 

27,95000 
23,35000 

51,30000 

! 37,89511 

Import 

51,30000 
Materials 

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, 
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I 

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

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

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 

0,649  58,39000 

B0DF8H0A 

B0F1DHA1 

B0310500 

u 

u 

t 

1,007 

25,0005 

0,0275 

 1,49000 

 0,13000 

 17,64000 

Subtotal: 

 

 

 

1,50043 

3,25007 

0,48510 

43,13071 43,13071 

0,76950 

95,20021 
 0,00000 

95,20021 

14,27 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-84 GF21H411 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb 
acer S195 T, de 1/2´´ de mida de rosca (diàmetre 
exterior especificat=21,3 mm i DN=15 mm), sèrie H 
segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat 
baix i col·locat superficialment 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

Unitats 
Ma d'obra 

A013M000 
A012M000 

h 
h 

Ajudant muntador 
Oficial 1a muntador 

0,130 
0,130 

Preu 

/ 19,85000 
/23,11000  

 

Parcial 

2,58050 
3,00430 

Import 
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Subtotal: 
Materials 

BFY21410 

BFW21410 

BF21H400 

u 

u 

m 

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 
d'acer galvanitzat de diàmetre 1/2´´, roscat 

Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 
1/2´´, per a roscar 

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb 
acer S195 T, de 1/2´´ de mida de rosca (diàmetre 
exterior especificat=21,3 mm i DN=15 mm), sèrie H 
segons UNE-EN 10255 
Abraçadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interior 

0,500 

0,150 

1,020 

 0,61000 

 3,71000 

 7,44000 

 

 

 

5,58480 

0,30500 

0,55650 

7,58880 

5,58480 

B0A71900 u 0,400 0,37000 

Subtotal: 

 0,14800 

8,59830 8,59830 

0,08377 

14,26687 
 0,00000 

14,26687 

18,94 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-85 GF21H611 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb 
acer S195 T, d'1´´ de mida de rosca (diàmetre 
exterior especificat=33,7 mm i DN=25 mm), sèrie H 
segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat 
baix i col·locat superficialment 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

Unitats 
Ma d'obra 

A013M000 
A012M000 

h 
h 

Ajudant muntador 
Oficial 1a muntador 

0,165 
0,165 

Preu 

/19,85000 
/ 23,11000 

Subtotal: 

 
 

Parcial 

3,27525 
3,81315 

7,08840 

! 
! 

 0,14190 
10,17960 

Import 

7,08840 
Materials 

B0A71E00 
BF21H600 

u 
m 

Abraçadora metàl·lica, de 32 mm de diàmetre interior 
Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb 
acer S195 T, d'1´´ de mida de rosca (diàmetre 
exterior especificat=33,7 mm i DN=25 mm), sèrie H 
segons UNE-EN 10255 

Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 
1´´, per a roscar 

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 
d'acer galvanitzat de diàmetre 1´´, roscat 

0,330 
1,020 

 0,43000 
9,98000 

BFW21610 

BFY21610 

u 

u 

0,150 

0,500 

 6,77000 

 0,81000 

Subtotal: 

 

 

1,01550 

0,40500 

11,74200 11,74200 

0,10633 

18,93673 
 0,00000 

18,93673 

25,23 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-86 GF21H711 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb 
acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre 
exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie H 
segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat 
baix i col·locat superficialment 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

Unitats 
Ma d'obra 

Preu Parcial Import 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

PARTIDES D'OBRA 

Data: 22/06/14 Pàg.: 67 

A012M000 
A013M000 

h 
h 

Oficial 1a muntador 
Ajudant muntador 

0,230 
0,230 

/3,11000 
/19,85000 

Subtotal: 

 
 

5,31530 
4,56550 

9,88080 9,88080 
Materials 

BFW21710 

BF21H700 

u 

m 

Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 
1´´1/4, per a roscar 

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb 
acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre 
exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie H 
segons UNE-EN 10255 

Abraçadora metàl·lica, de 42 mm de diàmetre interior 
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 
d'acer galvanitzat de diàmetre 1´´1/4, roscat 

0,150 

1,020 

 10,80000 

 12,63000 

 

 

1,62000 

12,88260 

B0A71G00 
BFY21710 

u 
u 

0,330 
0,500 

0,57000 
 1,03000 

Subtotal: 

 0,18810 
0,51500 

15,20570 15,20570 

0,14821 

25,23471 
 0,00000 

25,23471 

92,99 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-87 GF21HD11 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb 
acer S195 T, de 4´´ de mida de rosca (diàmetre 
exterior especificat=114,3 mm i DN=100 mm), sèrie H 
segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat 
baix i col·locat superficialment 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

Unitats 
Ma d'obra 

A012M000 
A013M000 

h 
h 

Oficial 1a muntador 
Ajudant muntador 

0,580 
0,580 

Preu 

/23,11000 
/19,85000 

Subtotal: 

 
 

Parcial 

13,40380 
11,51300 

24,91680 

! 
! 

0,53240 
44,44140 

Import 

24,91680 
Materials 

B0A71N00 
BF21HD00 

u 
m 

Abraçadora metàl·lica, de 110 mm de diàmetre interior 0,220 
Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb 
acer S195 T, de 4´´ de mida de rosca (diàmetre 
exterior especificat=114,3 mm i DN=100 mm), sèrie H 
segons UNE-EN 10255 

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 
d'acer galvanitzat de diàmetre 4´´, roscat 

Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 
4´´, per a roscar 

1,020 
2,42000 
43,57000 

BFY21D10 

BFW21D10 

u 

u 

0,500 

0,150 

 3,54000 

139,72000 

Subtotal: 

 

 

1,77000 

20,95800 

67,70180 67,70180 

0,37375 

92,99235 
 0,00000 

92,99235 

11,67 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-88 GFA1A345 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, 
de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma 
UNE-EN 1452-2 i col·locat al fons de la rasa 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

Unitats Preu Parcial Import 
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Ma d'obra 

A013M000 
A012M000 

h 
h 

Ajudant muntador 
Oficial 1a muntador 

0,240 
0,240 

/ 19,85000 
/23,11000 

Subtotal: 
Materials 

BFA1A340 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 6 bar 
de pressió nominal, per a encolar, segons la norma 
UNE-EN 1452-2 

1,020  1,18000  1,20360 

! 
! 

4,76400 
5,54640 

10,31040 10,31040 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-89 GFA1C345 m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal exterior, 
de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma 
UNE-EN 1452-2 i col·locat al fons de la rasa 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

1,20360 1,20360 

0,15466 

11,66866 
 0,00000 

11,66866 

13,58 

Unitats 
Ma d'obra 

A013M000 
A012M000 

h 
h 

Ajudant muntador 
Oficial 1a muntador 

0,260 
0,260 

Preu 

/19,85000 
/23,11000 

Subtotal: 

 
! 

Parcial 

5,16100 
6,00860 

11,16960 

! 2,24400 

Import 

11,16960 
Materials 

BFA1C340 m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal, de 6 bar 
de pressió nominal, per a encolar, segons la norma 
UNE-EN 1452-2 

1,020  2,20000 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-90 GFA1M385 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal exterior, 
de 6 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella 
elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 
1452-2 i col·locat al fons de la rasa 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

2,24400 2,24400 

0,16754 

13,58114 
 0,00000 

13,58114 

29,80 

Unitats 
Ma d'obra 

A012M000 
A013M000 

h 
h 

Oficial 1a muntador 
Ajudant muntador 

0,400 
0,400 

Preu 

/23,11000 
/19,85000 

Subtotal: 

 
 

Parcial 

9,24400 
7,94000 

17,18400 

! 12,36240 

Import 

17,18400 
Materials 

BFA1M380 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal, de 61,020 
bar de pressió nominal, per a unió elàstica amb anella 
elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 
1452-2 

 12,12000 

Subtotal: 12,36240 12,36240 
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DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

GFB19425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de 
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie 
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons 
de la rasa 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

0,25776 

29,80416 
 0,00000 

29,80416 

11,37 

Unitats 
Ma d'obra 

A013M000 
A012M000 

h 
h 

Ajudant muntador 
Oficial 1a muntador 

0,220 
0,220 

Preu 

/19,85000 
/ 23,11000 

Subtotal: 

 

 

Parcial 

4,36700 
5,08420 

9,45120 

! 1,77480 

Import 

9,45120 
Materials 

BFB19420 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de 
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie 
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat 

1,020  1,74000 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

GFB1C355 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de 
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie 
SDR 26, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i 
col·locat al fons de la rasa 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

1,77480 1,77480 

0,14177 

11,36777 
 0,00000 

11,36777 

15,05 

Unitats 
Ma d'obra 

A012M000 
A013M000 

h 
h 

Oficial 1a muntador 
Ajudant muntador 

0,290 
0,290 

Preu 

/23,11000 
/19,85000 

Subtotal: 

 
 

Parcial 

6,70190 
5,75650 

12,45840 

! 2,40720 

Import 

12,45840 
Materials 

BFB1C350 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de 
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie 
SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2, 
connectat a pressió 

1,020  2,36000 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

GFB1E355 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de 
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie 
SDR 26, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i 
col·locat al fons de la rasa 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

2,40720 2,40720 

0,18688 

15,05248 
 0,00000 

15,05248 

17,32 
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Unitats 
Ma d'obra 

A013M000 
A012M000 

h 
h 

Ajudant muntador 
Oficial 1a muntador 

0,320 
0,320 

Preu 

/ 19,85000 
/23,11000 

Subtotal: 

! 
! 

Parcial 

6,35200 
7,39520 

13,74720 

! 3,36600 

Import 

13,74720 
Materials 

BFB1E350 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de 
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie 
SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2, 
connectat a pressió 

1,020  3,30000 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

GFB1J325 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de 
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie 
SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons 
de la rasa 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

3,36600 3,36600 

0,20621 

17,31941 
 0,00000 

17,31941 

26,80 

Unitats 
Ma d'obra 

A013M000 
A012M000 

h 
h 

Ajudant muntador 
Oficial 1a muntador 

0,450 
0,450 

Preu 

/ 19,85000 
/ 23,11000 

Subtotal: 

 
 

Parcial 

8,93250 
10,39950 

19,33200 

! 7,18080 

Import 

19,33200 
Materials 

BFB1J320 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de 
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie 
SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat 

1,020  7,0400 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-91 GG312674 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió 
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, 
de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de 
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

7,18080 7,18080 

0,28998 

26,80278 
 0,00000 

26,80278 

12,01 

Unitats 
Ma d'obra 

A013H000 
A012H000 

h 
h 

Ajudant electricista 
Oficial 1a electricista 

0,050 
0,050 

Preu 

/ 19,82000 
/ 23,11000 

Subtotal: 

 
 

Parcial 

0,99100 
1,15550 

2,14650 

! 9,83280 

Import 

2,14650 
Materials 

BG312670 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió 
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, 
de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de 
poliolefines amb baixa emissió fums 

1,020  9,64000 
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Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

GHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma 
troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense 
platina, amb base platina i porta, segons norma 
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

9,83280 9,83280 

0,03220 

12,01150 
 0,00000 

12,01150 

348,65 

Unitats 
Ma d'obra 

A013H000 
A012H000 

A0140000 

h 
h 

h 

Ajudant electricista 
Oficial 1a electricista 

Manobre 

0,530 
0,530 

0,250 

Preu 

/19,82000 
/23,11000 
/18,68000 

Subtotal: 

 
 
 

Parcial 

10,50460 
12,24830 

4,67000 

27,42290 

! 
! 

20,03400 
23,64860 

43,68260 

! 217,68000 

Import 

27,42290 
Maquinària 

C1504R00 
C1503000 

h 
h 

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 
Camió grua 

0,530 
0,530 

/37,80000 
/44,62000 

Subtotal: 
Materials 

BHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma 
troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense 
platina, amb base platina i porta, segons norma 
UNE-EN 40-5 

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

Part proporcional d'accessoris per a columnes 

1,000  217,68000 

43,68260 

B064500C m3 0,341  56,91000  19,40631 

BHWM1000 u 1,000  40,05000 

Subtotal: 

 40,05000 

277,13631 277,13631 

0,41134 

348,65315 
  0,00000 

348,65315 

291,63 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

GHM1U010 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma 
troncocònica de 4,00 m d'alçària, coronament sense 
platina, amb base platina i porta, col·locada sobre dau 
de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació, 
gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, 
instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i 
transport de terres sobrants a l'abocador 

Rend.: 1,300 

1,50 % 

0,00 % 

Unitats 
Ma d'obra 

A0121000 
A0140000 

A013U001 
A0112000 

h 
h 

h 
h 

Oficial 1a 
Manobre 

Ajudant 
Cap de colla 

0,500 
1,000 

1,000 
0,250 

Preu 

/ 22,36000 
/ 18,68000 
/19,86000 

/ 23,68000 

 
 
 
 

Parcial 

 8,60000 
14,36923 

15,27692 
4,55385 

Import 



262 

 

Projecte d´Urbanització Sector UD-1 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

PARTIDES D'OBRA 

Data: 22/06/14 Pàg.: 72 

Subtotal: 
Maquinària 

C1501700 
C131U020 

C1503U20 

h 
h 

h 

Camió per a transport de 7 t 
Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o 
equivalent 

Camió grua de 10 t 

0,200 
0,200 

0,400 

/32,30000 
 40,38000 

/ 47,36000 

Subtotal: 
Materials 

BHM1U010 u Columna metàl·lica troncocònica totalment 
galvanitzada de 4 m d'alçaria, planxa de 3 mm, amb 
base platina, per anar muntada amb perns 
d'ancoratge sobre dau de formigó 
Sals de sulfat de sodi i magnesi 

Cartutx per a soldadura Cadweld 
Placa de presa de terra de 500 x 500 x 3 mm 
Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 
Conjunt de quatre perns per a cimentació 
Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre 100 mm de 
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a 
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades 

Tub rígid de PVC de 32 mm de diàmetre nominal, 
aïllant i no propagador de la flama, amb una 
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a 
compressió de 1250 N, i una rigidesa dielèctrica de 
2000 V,inclòs p.p. de peces especials i accessoris 

Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat 
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 

Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues 
lampades 

Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), 
designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE 21123, 
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o 
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material 
auxiliar necessari 

Terminal per a cable de coure de 35 mm2 

1,000  152,01000 ! 

 
 

 

42,80000 

4,96923 
6,21231 

14,57231 

25,75385 

152,01000 

42,80000 

25,75385 

BGDZU030 
BGDZU020 
BGD2U010 
BG38U035 
BHMZU010 
BG22U100 

u 
u 
u 
m 
u 
m 

1,000 
1,000 
1,000 
2,000 
1,000 
1,000 

 0,67000 
 1,22000 

12,20000 
 1,31000 
 16,61000 

 1,87000 

 
 
 

 
 
 

0,67000 
1,22000 

12,20000 
2,62000 

16,61000 
1,87000 

BG21U032 m 0,500  1,43000  0,71500 

B060U430 

BG46U010 

BG31230U 

m3 

u 

m 

0,225 

1,000 

4,800 

67,51000 

 11,36000 

0,67000 

 

 

 

15,18975 

11,36000 

3,21600 

BG3ZU010 u 2,000  2,70000 

Subtotal: 

 5,40000 

223,08075 223,08075 

291,63460 
  0,00000 

291,63460 

327,77 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

GHM1U025 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma 
troncocònica de 6,00 m d'alçària, coronament sense 
platina, amb base platina i porta, col·locada sobre dau 
de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació, 
gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, 
instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i 
transport de terres sobrants a l'abocador 

Rend.: 1,300 

0,00 % 

Unitats 
Ma d'obra 

A0121000 
A0112000 

h 
h 

Oficial 1a 
Cap de colla 

0,500 
0,250 

Preu 

/ 22,36000 
! 23,68000  

 

Parcial 

8,60000 
4,55385 

Import 
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A013U001 
A0140000 

h 
h 

Ajudant 
Manobre 

1,000 
1,000 

/ 19,86000 
/18,68000 

Subtotal: 

 
 

15,27692 
14,36923 

42,80000 42,80000 
Maquinària 

C1501700 
C131U020 

C1503U20 

h 
h 

h 

Camió per a transport de 7 t 
Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o 
equivalent 

Camió grua de 10 t 

0,200 
0,200 

0,400 

/32,30000 
/40,38000 

/47,36000 

Subtotal: 
Materials 

BGD2U010 
BGDZU020 
BHM1U025 

u 
u 
u 

Placa de presa de terra de 500 x 500 x 3 mm 
Cartutx per a soldadura Cadweld 
Columna metàl·lica troncocònica totalment 
galvanitzada de 6 m d'alçaria, planxa de 3 mm, amb 
base platina, per anar muntada amb perns 
d'ancoratge sobre dau de formigó 

Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat 
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 

Conjunt de quatre perns per a cimentació 
Sals de sulfat de sodi i magnesi 
Terminal per a cable de coure de 35 mm2 
Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), 
designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE 21123, 
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o 
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material 
auxiliar necessari 

Tub rígid de PVC de 32 mm de diàmetre nominal, 
aïllant i no propagador de la flama, amb una 
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a 
compressió de 1250 N, i una rigidesa dielèctrica de 
2000 V,inclòs p.p. de peces especials i accessoris 
Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues 
lampades 

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 
Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre 100 mm de 
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a 
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades 

1,000 
1,000 
1,000 

 12,2000 
 1,22000 

 186,54000 

 
 
 

12,20000 
1,22000 

186,54000 

 
 

 

4,96923 
6,21231 

14,57231 

25,75385 25,75385 

B060U430 

BHMZU010 
BGDZU030 
BG3ZU010 
BG31230U 

m3 

u 
u 
u 
m 

0,225 

1,000 
1,000 
2,000 
7,200 

 67,51000 

 16,6100 
 0,6700 
 2,70000 

 0,6700 

 

 
 
 
 

15,18975 

16,61000 
0,67000 
5,40000 
4,82400 

BG21U032 m 0,500 1,43000  0,71500 

BG46U010 

BG38U035 
BG22U100 

u 

m 
m 

1,000 

2,000 
1,000 

11,36000 

 1,31000 
1,87000 

 

 
 

11,36000 

2,62000 
1,87000 

Subtotal: 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

GHM1U040 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma 
troncocònica de 9,00 m d'alçària, coronament sense 
platina, amb base platina i porta, col·locada sobre dau 
de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació, 
gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, 
instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i 
transport de terres sobrants a l'abocador 

Rend.: 1,000 

259,21875 259,21875 

327,77260 
  0,00000 

327,77260 

478,63 

0,00 % 

Unitats 
Ma d'obra 

Preu Parcial Import 
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A0112000 
A0140000 

A013U001 
A0121000 

h 
h 

h 
h 

Cap de colla 
Manobre 

Ajudant 
Oficial 1a 

0,500 
1,000 

1,000 
1,000 

 23,68000 
/ 18,68000 
/ 19,86000 

/ 22,36000 

Subtotal: 

 
 
 
 

11,84000 
18,68000 

19,86000 
22,36000 

72,74000 72,74000 
Maquinària 

C1501700 
C131U020 

C1503U20 

h 
h 

h 

Camió per a transport de 7 t 
Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o 
equivalent 

Camió grua de 10 t 

0,220 
0,200 

1,000 

/ 32,30000 
/ 40,38000 

/ 47,36000 

Subtotal: 
Materials 

BGDZU030 
BG38U035 
BHM1U040 

u 
m 
u 

Sals de sulfat de sodi i magnesi 
Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 
Columna metàl·lica troncocònica totalment 
galvanitzada de 9 m d'alçaria, planxa de 4 mm, amb 
base platina, per anar muntada amb perns 
d'ancoratge sobre dau de formigó. 

Cartutx per a soldadura Cadweld 
Placa de presa de terra de 500 x 500 x 3 mm 
Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues 
lampades 

Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), 
designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE 21123, 
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o 
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material 
auxiliar necessari 

Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre 100 mm de 
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a 
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades 

Conjunt de quatre perns per a cimentació 
Tub rígid de PVC de 32 mm de diàmetre nominal, 
aïllant i no propagador de la flama, amb una 
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a 
compressió de 1250 N, i una rigidesa dielèctrica de 
2000 V,inclòs p.p. de peces especials i accessoris 

Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat 
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 

Terminal per a cable de coure de 35 mm2 

1,000 
2,400 
1,000 

 0,67000 
 1,31000 

245,95000 

 
 
 

0,67000 
3,14400 

245,95000 

 
 

 

7,10600 
8,07600 

47,36000 

62,54200 62,54200 

BGDZU020 
BGD2U010 
BG46U010 

BG31230U 

u 
u 
u 

m 

1,000 
1,000 
1,000 

10,800 

 1,22000 
12,20000 

11,36000 

0,67000 

 
 
 

 

1,22000 
12,20000 
11,36000 

7,23600 

BG22U100 m 1,200  1,87000  2,24400 

BHMZU010 
BG21U032 

u 
m 

1,000 
0,600 

 16,61000 
 1,43000  

 

16,61000 
 0,85800 

B060U430 

BG3ZU010 

m3 

u 

0,540 

2,000 

 67,51000 

2,70000 

Subtotal: 

 

 

36,45540 

5,40000 

343,34740 343,34740 

478,62940 
  0,00000 

478,62940 

278,40 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-92 GHN22A31 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta 
de plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de 125 
W, de preu superior, tancada i acoblada al suport 

Rend.: 1,000 

0,00 % 

Unitats 
Ma d'obra 

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 

Preu 

/23,11000  

Parcial 

8,08850 

Import 
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A013H000 h Ajudant electricista 0,350 / 19,82000 

Subtotal: 

 6,93700 

15,02550 15,02550 
Materials 

BHN22A30 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta 
de plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de 125 
W, de preu superior, tancada 

1,000  263,15000  263,15000 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-93 GHN32C31 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta 
de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió 
alta de 150 W, de preu superior, tancada i acoblada al 
suport 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

263,15000 263,15000 

0,22538 

278,40088 
  0,00000 

278,40088 

260,02 

Unitats 
Ma d'obra 

A013H000 
A012H000 

h 
h 

Ajudant electricista 
Oficial 1a electricista 

0,350 
0,350 

Preu 

/ 19,82000 
/23,11000 

Subtotal: 

 

Parcial 

6,93700 
8,08850 

15,02550 

! 244,77000 

Import 

15,02550 
Materials 

BHN32C30 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta 
de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió 
alta de 150 W, de preu superior, tancada 

1,000  244,77000 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-94 HBB11121 u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de 
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

244,77000 244,77000 

0,22538 

260,02088 
  0,00000 

260,02088 

62,56 

Unitats 
Ma d'obra 

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 

Preu 

/ 19,02000 

Subtotal: 

 

Parcial 

19,02000 

19,02000 

! 43,54000 

43,54000 

Import 

19,02000 
Materials 

BBL11202 u Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per 
a 2 usos, per a seguretat i salut 

1,000  43,54000 

Subtotal: 43,54000 
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COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-95 HBB11351 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de 
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

Rend.: 1,000 

0,00 % 
62,56000 
 0,00000 

62,56000 

69,40 

Unitats 
Ma d'obra 

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 

Preu 

/ 19,02000 

Subtotal: 

! 

Parcial 

19,02000 

19,02000 

! 50,38000 

50,38000 

Import 

19,02000 
Materials 

BBL13602 u Placa octogonal, de D 60 cm, amb pintura reflectant, 
per a 2 usos, per a seguretat i salut 

1,000  50,3800 

Subtotal: 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-96 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a 
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

Rend.: 1,000 

Unitats 
Ma d'obra 

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /19,02000 

Subtotal: 
Materials 

BBL1AHA2 u Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura 
reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 

1,000 39,77000 

Subtotal: 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-97 HBB21301 u Placa amb pintura reflectant de 90x90 cm, per a 
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

Rend.: 1,000 

Unitats 
Ma d'obra 

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 / 19,02000 

Subtotal: 
Materials 

BBL1APD2 u Placa informativa, de 90x90 cm, amb pintura 
reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 

1,000 113,86000 

Subtotal: 

 113,86000 

113,86000 113,86000 

19,02000 

19,02000 19,02000 

Preu Parcial 

! 39,77000 

39,77000 39,77000 

58,79000 
 0,00000 

58,79000 

132,88 

Import 

! 19,02000 

19,02000 19,02000 

Preu Parcial 

50,38000 

69,40000 
 0,00000 

69,40000 

58,79 

Import 

0,00 % 

0,00 % 
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COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-98 K21G2011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació 
elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega 
manual sobre camió o contenidor 

Rend.: 1,000 

0,00 % 
132,88000 
  0,00000 

132,88000 

0,87 

Unitats 
Ma d'obra 

A013H000 
A012H000 

h 
h 

Ajudant electricista 
Oficial 1a electricista 

0,020 
0,020 

Preu 

/19,82000 
/ 23,11000 

Subtotal: 

 
 

Parcial 

0,39640 
0,46220 

0,85860 

Import 

0,85860 

0,01288 

0,87148 
0,00000 

0,87148 

66,05 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-99 KD5J4F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets 
de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre 
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

Unitats 
Ma d'obra 

A0140000 
A0121000 

h 
h 

Manobre 
Oficial 1a 

1,100 
1,100 

Preu 

/ 18,68000 
/22,36000 

Subtotal: 

 

Parcial 

20,54800 
24,59600 

45,14400 

! 

 

! 

1,47280 
1,28896 

17,47029 

Import 

45,14400 
Materials 

B0DZA000 
B0DF6F0A 

B064300C 

l 
u 

m3 

Desencofrant 
Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 
70x30x85 cm, per a 150 usos 

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, 
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I 

0,560 
1,007 

0,2992 

2,63000 
1,28000 

 58,39000 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-100 KN316427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces 
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´, de 
16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

20,23205 20,23205 

0,67716 

66,05321 
 0,00000 

66,05321 

29,16 

Unitats 
Ma d'obra 

A012M000 
A013M000 

h 
h 

Oficial 1a muntador 
Ajudant muntador 

0,200 
0,200 

Preu 

/23,11000 
/ 19,85000 

Subtotal: 

 
 

Parcial 

4,62200 
3,97000 

8,59200 

Import 

8,59200 
Materials 
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BN316420 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces 
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´, de 
16 bar de PN i preu alt 

1,000 ! ! 20,44000!!!! ! 20,44000 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-101 KN318427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces 
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2, 
de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

20,44000 20,44000 

0,12888 

29,16088 
 0,00000 

29,16088 

51,25 

Unitats 
Ma d'obra 

A013M000 
A012M000 

h 
h 

Ajudant muntador 
Oficial 1a muntador 

0,250 
0,250 

Preu 

/ 19,85000 
/ 23,11000 

Subtotal: 

 
 

Parcial 

4,96250 
5,77750 

10,74000 

! 40,35000 

Import 

10,74000 

Materials 

BN318420 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces 
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2, 
de 16 bar de PN i preu alt 

1,000  40,35000 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-102 KN319427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces 
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2´´, de 
16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment 

Rend.: 1,000 

1,50 % 

0,00 % 

40,35000 40,35000 

0,16110 

51,25110 
 0,00000 

51,25110 

76,64 

Unitats 
Ma d'obra 

A012M000 
A013M000 

h 
h 

Oficial 1a muntador 
Ajudant muntador 

0,300 
0,300 

Preu 

 23,11000 
19,85000 

Subtotal: 

 

 

Parcial 

6,93300 
5,95500 

12,88800 

! 63,56000 

Import 

12,88800 
Materials 

BN319420 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces 
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2´´, de 
16 bar de PN i preu alt 

1,000  63,56000 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

1,50 % 

0,00 % 

63,56000 63,56000 

0,19332 

76,64132 
 0,00000 

76,64132 
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M219UFA3 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm 
de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos 
aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i 
entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de 
runes sobre camió i escombrat i neteja de la 
superficie fresada 

Rend.: 1,000 1,69 

Unitats 
Ma d'obra 

A0140000 
A012N000 

h 
h 

Manobre 
Oficial 1a d'obra pública 

0,016 
0,008 

Preu 

 18,68000! 
 22,36000! 

Subtotal: 

 
 

Parcial 

0,29888 
0,17888 

0,47776 

! 

 

 

0,33296 
0,73912 
0,12928 

1,20136 

Import 

0,47776 
Maquinària 

C170E000 
C110F900 
C1101200 

h 
h 
h 

Escombradora autopropulsada 
Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 
Compressor amb dos martells pneumàtics 

0,008 
0,008 
0,008 

/ 41,62000 
/92,39000 
/16,16000 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

 

1,50 % 

0,00 % 

1,20136 

0,00717 

1,68629 
0,00000 

1,68629 

 ZK612 U 

 U 
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ANNEX 16: REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 

INTRODUCCIÓ 

L’obra del present projecte ha d’adaptar-se i formar part de l’entorn sobre el que 

s’assenta. És per tan necessari, el coneixement de la zona on s’ubica. Per això s’ha 

realitzat amb anterioritat al començament del present projecte una visita a la zona de 

les obres. Els dos principals treballs realitzats durant la visita a la zona d’obra són la 

presa de dades i la realització del reportatge fotogràfic. 

La visita a la zona de les obres és una font molt important de dades per a la redacció 

del projecte. En ella es prendran notes d’aspectes tan significatius com els que figuren 

a continuació: 

 Visió general de la zona de les obres. Concepció global del projecte 

 Motivació que genera la construcció de l’obra. Problemes existents a peu 

d’obra que donen lloc a solucions. 

 Anàlisi de la topografia existent. 

 Inspecció del tipus de terreny 

 Edificacions existents, camins, balles que hauran de ser derrocades o 

substituïdes 

 Xarxes existents 

 Anàlisis de connexió entre les diferents xarxes de serveis 

 Factors que condicionen l’execució de les obres: camins d’accés, localització 

d’instal·lacions auxiliars i zones d’apilament.  

 Punts característics de la zona (rius, torrents, arbrat, barrancs) 

 Qualitats de disseny de les zones urbanitzades properes. Es poden obtenir 

característiques de les diferents xarxes, tipologies d’elements i qualitats dels 

diferents elements i materials. 

 

Durant la visita a la zona de l’obra es va realitzar el reportatge fotogràfic pertinent que 

s’adjunta a continuació. En aquest s’indiquen els aspectes esmentats amb anterioritat, 

com poden ser:  

 Serveis existents 

 Edificacions existents i elements que són afectats pel projecte 

 Elements característics  
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Vista des de l'equipament comunitari cap al Nord 

 

Vista des de la carretera cap al Sud 

 



274 

 

 

 

Vista des de l'espai d'equipaments comunitaris cap a l'Oest 

 

Vista de la carretera cap a l'Est 
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Pou de la xarxa de sanejament 

 


