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1. Antecedents 

El planejament urbanístic vigent de Vidrà, descrit a les Normes Subsidiàries de 

Planejament de Vidrà (en endavant NNSS), aprovades el 20 de desembre de 2000, 

inclouen dues unitats d’actuació situades al sud del nucli urbà, U.A. 1 i U.A. 2. 

El projecte d’urbanització en el municipi de Vidrà que es presenta en aquest projecte 

s’ajusta a la Unitat d’Actuació 2. El Coll (U.A. 2) descrita a les NNSS i a la consegüent 

reordenació de l’accés actual al nucli urbà. 

Aquesta U.A. 2 està planejada amb la finalitat de resoldre els problemes de pas de 

camions i autocars per dintre del casc antic del municipi, alhora de la creació de sòl 

edificables. 

2. Situació i emplaçament 

L’àmbit del present projecte se situa a l’entrada del casc antic de Vidrà, entre la 

carretera GIP-5227 i la riera del Cavaller, la major part en terrenys de la masia del Coll. 

Aquesta zona té un gran valor paisatgístic, ja que és l’espai natural vist des del nucli 

antic del poble. La superfície total compresa en el sector és d’aproximadament 34300 

m
2
. 

Vidrà pertany a la comarca d’Osona, tot i que a la província de Girona. El poble està 

format pel Casc Antic situat al voltant de l’església de Sant Hilari, a 982 metres 

d’alçada; el barri de la Creu de l’Arç, a 300 m de distància; i el barri de Ciuret, a 6 km; 

a més de nombroses cases repartides pels seus 34.3 km
2
 de superfície. Al padró de 2014 

el poble comptava amb 169 habitants, mantenint una població constant al llarg dels 

últims anys. 

La principal via de comunicació és la Carretera GIP-5227 o BV-5227, la qual canvia de 

nom en el canvi de província en el límit municipal entre Vidrà i Santa Maria de Besora, 

que uneix Vidrà amb el terme municipal de Sant Quirze de Besora. 

3. Objecte del projecte 

En el present projecte es pretén desenvolupar la U.A. 2 descrita a les NNSS que 

comprèn la creació de dos vials, un per donar accés a les 8 de les 10 parcel·les de la 

nova zona (Vial 1) i un altre com a nova entrada al nucli urbà de Vidrà (Vial 2), que es 

considerarà integrant en un 50% del sistema general viari. Es definiran els serveis 

urbans i les infraestructures necessàries (sanejament, aigua potable, electricitat, 

enllumenat públic...) i l’ordenació i pavimentació dels vials. 

Així mateix, amb l’execució d’aquesta U.A. 2, les Places de l’Ajuntament i de Marià 

Vila d’Abadal i Vilaplana perden l’ús d’entrada al poble, amb el que perden el sentit tal 

i com estan dissenyades actualment. Consegüentment, es preveurà una reordenació 

d’aquestes places. 
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Figura 1. Delimitació del sector i planejament urbanístic de la U.A. 2. 

Font: pròpia a partir de NNSS de Vidrà (2014). 

Per tant, l’objecte d’aquest projecte és la definició del traçat, l’ordenació i les 

infraestructures necessàries de les obres d’urbanització dels terrenys delimitats dins 

l’àmbit del projecte. Aquestes obres són: 

- Enderroc de les unitats existents no adequades a la nova ordenació. 

- Esplanacions i moviments de terres. 

- Pavimentació dels nous vials i les places, obres de drenatge, mobiliari urbà i 

senyalització. 

- Instal·lació de les xarxes de serveis urbans: sanejament, abastament d’aigua 

potable, electricitat, enllumenat públic i comunicacions. 

- Adequació dels terrenys per ús públic: enjardinament i col·locació de mobiliari 

urbà. 

4. Descripció de l’estat actual 

4.1. Topografia 

La topografia usada per dur a terme els diferents estudis relatius a la definició del 

present projecte s’ha obtingut a partir d’un aixecament topogràfic de la zona interessada 

propi i la posterior reproducció en un plànol, amb equidistància d’un metre, i la seva 

complementació amb la cartografia proporcionada per l’ICC de menys definició. 

La topografia present en el sector es descriu per petita vall d’uns 100 metres d’ample 

amb un torrent al sud del casc antic, i una petita carena a continuació, on es situarà el 

Vial 1. 



MEMÒRIA 

3 

 

Les places tenen una pendent aproximada de 2%. Estan separades dels camps 

mitjançant un mur de pedra a la Plaça de l’Ajuntament i de formigó a la Plaça de Marià 

Vila d’Abadal. 

Sota la Plaça de Marià Vila d’Abadal discorre una canonada d’aigües torrencials, que 

desemboca un cop superada la mateixa plaça, formant-se de nou un altre torrent, al 

nord-est de l’Ajuntament. 

4.2. Geologia  

Amb la informació catalogada a l’ICGC, el sòl present en l’àmbit del sector és d’origen 

sedimentari. La gran majoria del terreny per qual discorrerà el traçat dels nous vials són 

margues blaves del bartonià mitjà, amb petites presències de margues i gresos 

bioclàstics i sediments recents de fons de rieres. 

A partir de sondejos en un terreny a 600 metres de distància que presenta la mateixa 

geologia, s’intueix que el sòl del sector està format per una capa superficial de 20 a 30 

cm de terra vegetal no apta per ser utilitzada, i posteriorment per les margues, alterades 

els primers 1.30 m i en estat rocós en profunditat. 

A falta de sondejos a la zona es considerarà el sòl adequat per fer de fonamentació de 

l’explanada. La pendent màxima dels talussos del sòl no podrà ser superior a 2H:1V. El 

substrat actual podrà ser mogut utilitzant mitjans mecànics. 

4.3. Climatologia  

El Servei Meteorològic de Catalunya descriu el clima de Vidrà com a mediterrani 

prepirinenc oriental, caracteritzat per temperatures mitjanes anuals al voltant dels 13 ºC, 

amb hiverns amb temperatures oscil·lant entre els 3 i 7 ºC de mitjana i a l’estiu entre 17 

i 23 ºC. Entre els mesos d’octubre i maig es donen temperatures per sota de 0ºC, amb el 

consegüent risc de gelades. 

La precipitació mitjana anual ronda els 950 mm, sent el període plujós la primavera i 

l’estiu (110 mm de mitjana mensual) i els mesos d’hivern més secs. 

4.4. Trànsit  

Usant les dades de IMD proporcionades per la Diputació de Barcelona, mesurades a la 

BV-5227 entre Santa Maria de Besora i Vidrà, es pot concloure que la IMD de pesants 

esperada a l’entrada de Vidrà se situarà entre 50 i 60 vehicles en els dos sentits de 

circulació. Per tant, la classificació dels vials en funció del trànsit segons els criteris de 

l’Incasòl és la mostrada a la Taula 1. La classificació es realitza en funció de la quantitat 

de vehicles pesants i del tipus d’ús del vial, i varia del V1 al V5, sent de més a menys 

trànsit respectivament. 
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Vial 1 V4 

Vial 2 V3 

Places de l’Ajuntament i de 

Marià Vila d’Abadal 
V4 

Taula 1. Classificació dels vials en funció del trànsit. 

Aquesta caracterització correspon al fet que el Vial 1 serà un carrer sense sortida, on el 

trànsit de vehicles serà minoritari, el Vial 2 es convertirà en la principal entrada al poble 

i les dues places passaran a ser un via secundària poc usada per vehicles. 

4.5. Usos del sòl 

El terreny afectat per l’execució de la U.A. 2 està catalogat com a sòl urbà, tot i que en 

l’actualitat és un prat lliure d’edificacions destinat majoritàriament a la pastura de 

bestiar i una petita part, adjacent al casc antic, a petits horts de particulars. 

Les dues places afectades són actualment el principal pas de trànsit rodat per entrar al 

poble. 

4.6. Xarxes dels serveis urbans existents 

A continuació s’enumeren les xarxes de serveis urbans de les que disposa el nucli urbà 

de Vidrà. La informació s’amplia en els apartats i annexes corresponents. Els serveis 

existents són els següents: 

- Xarxa de sanejament i drenatge: per les característiques orogràfiques, la xarxa de 

la U.A. 2 no podrà anar connectada a la xarxa del casc antic i s’haurà de disposar 

de canonades independents que la connectin amb la depuradora del poble. 

Actualment, les aigües pluvials de la Plaça de l’Ajuntament són introduïdes a la 

xarxa de sanejament, en canvi l’aigua de pluja recollida al tram final de la 

Carretera GIP-5227 i a la Plaça de Marià Vila d’Abadal és abocada al medi 

natural superficialment o amb l’ús de canonades de poca longitud. 

- Xarxa d’abastament d’aigua potable: el propi ajuntament és l’administrador de la 

xarxa d’aigua del poble. Es disposa de dos dipòsits a la part alta del nucli urbà, 

un de 125 m
3
 i un de 500 m

3
, que obtenen l’aigua de pous. 

Actualment s’abasteix les cases del nucli antic mitjançant una xarxa que el 

recorre interiorment, amb una terminació que arriba fins l’Ajuntament. La xarxa 

principal de distribució s’aproxima pel Carrer de Puigsacalm i continua per la 

Carretera de Ciuret, després d’efectuar-se les derivacions corresponents. 

- Xarxa elèctrica: Estabanell Energia és l’empresa subministradora del servei i 

disposa de dos estacions transformadores al nucli urbà, una pel barri de la Creu 

de l’Arç i una altra per la zona del Casc Antic. Des d’aquestes estacions s’estén 

la xarxa de baixa tensió. 

-  Enllumenat públic: l’enllumenat públic existent a la Plaça de l’Ajuntament i de 

Marià Vila d’Abadal es compon de llumeneres en columnes i adossades a les 
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façanes de les cases. El quadre de comandament es troba situat a la façana lateral 

de l’Ajuntament. 

- Xarxa de comunicacions: el servei telefònic arriba al nucli urbà mitjançant un 

cable aeri des de El Coll fins a la plaça de l’Ajuntament. Aquest servei continua 

aeri, adossat a les façanes de les cases, fins a la Plaça de Marià Vila d’Abadal, 

on se soterra per distribuir-se per tot el municipi per sota terra. 

El municipi de Vidrà no disposa del servei de gas. 

5. Estudi d’alternatives

El traçat dels nous vials no es variarà respecte el descrit a les NNSS de Vidrà ja que es 

consideren les millors solucions amb la limitació de sòl urbà i la zonificació establerta 

per la U.A. 2. 

No obstant, per elegir la secció dels vials i les places s’efectuarà un anàlisi multicriteri. 

En aquest estudi es tindran en compte quatre alternatives diferents, totes elles presents 

en el nucli urbà de Vidrà. Cada alternativa presenta característiques diferents, ja siguin 

estètiques o de priorització de vehicles o vianants. Les alternatives de secció són les 

següents: 

- Plataforma a un nivell amb paviment de llambordes de formigó. 

- Plataforma a un nivell amb paviment de pedra natural. 

- Plataforma a un nivell amb paviment de formigó. 

- Plataforma a diferent nivell amb paviment asfàltic a la calçada i panots de 

formigó a les voreres. 

Per l’elecció de la secció a implementar, s’analitzarà cada alternativa segons els criteris 

de la llista: 

- Integració urbanística: prioritat de vehicles, prioritat de vianants i estètica. 

- Funcionalitat: comoditat i sonoritat. 

- Impacte econòmic: cost inicial, manteniment i vida útil. 

Aquests indicadors es valoraran de forma diferent per cada vial i plaça, ja que es 

requeriran diferents especificacions per cada emplaçament. Els pesos s’assignaran 

segons la seva importància, entre 0 i 1 segons si la rellevància és baixa o alta. 

El resultat d’aquest estudi recomana les seccions mostrades a la  per cada vial i plaça. 

Vial 1 Plataforma a un nivell amb paviment de formigó 

Vial 2 
Plataforma a diferent nivell amb paviment asfàltic a la 

calçada i panots de formigó a les voreres 

Plaça de l’Ajuntament 
Plataforma a un nivell amb paviment de llambordes de 

formigó 

Plaça de Marià Vila d’Abadal Plataforma a un nivell amb paviment de formigó 

Taula 2. Secció òptima resultant de l’anàlisi.
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A l’Annex 7. Estudi d’alternatives es detallen les diferents alternatives de secció i es 

justifiquen els pesos dels diferents criteris. 

6. Descripció de la solució adoptada 

En el present projecte es desenvoluparà en la seva totalitat els dos vials inclosos a la 

U.A. 2, des del traçat fins als serveis urbans a establir-hi. A les places de l’Ajuntament i 

de Marià  Vila d’Abadal només es durà a terme una substitució del paviment actual per 

un de nou, i una petita ordenació del mobiliari urbà i l’enllumenat. En el cas de que es 

vegi afectat algun servei urbà en la repavimentació de les places, es realitzarà l’estudi 

corresponent. 

L’element principal d’ordenació del sector és el Vial 2, el qual es considera integrant 

del sistema general viari en un 50%, al connectar la carretera GIP-5227 amb la carretera 

de Ciuret en el seu inici.  

Aquest carrer, d’uns 400 metres de longitud, té un traçat curvilini per ajustar-se a 

l’orografia del terreny. Els 8 m d’amplada permeten una plataforma segregada, amb una 

calçada de dos sentits de circulació de 3 m d’amplada per sentit i una vorera al lateral 

oest d’uns 2 m. 

El Vial 1 tindrà una longitud aproximada de 225 m i 6 m d’ample. Serà un carrer sense 

sortida amb una plaça rodona de 15 metres de diàmetre apte pel gir dels vehicles. 

L’espai assignat a la circulació de vehicles és de 3 metres i existiran dos voreres laterals 

de 1.5 m cada una al mateix nivell, sent aptes per la seva ocupació en cas de creuar-se 

dos vehicles. 

L’espai destinat a la U.A.2 a zona verda es destinarà a la pastura i, donat el tipus de 

vegetació present i la seva orografia correcta, es conservarà sense alterar-lo, a excepció 

d’operacions puntuals de delimitació i neteja. 

Les places de l’Ajuntament i de Marià Vila d’Abadal tindran una secció a un sol nivell, 

sense fer distincions entre zona de circulació de vehicles i zona de vianants. El transit 

rodat estarà limitat a vehicles lleugers i es permetrà el seu estacionament a la plaça de 

Marià Vila d’Abadal. 

A la Plaça de l’Ajuntament no es durà a terme la plantació d’arbres ja que entorpirien la 

vista de les cases del casc antic. A la Plaça de Marià Vila d’Abadal restarà sense canvis 

la zona enjardinada exterior al perímetre de la pròpia plaça en el contorn est. 

La unió entre el Vial 2 i la Plaça de Marià Vila d’Abadal es realitzarà amb el mateix 

ferm asfàltic que al vial al nivell de l’actual vorera, la qual es conservarà. Es donarà 

continuïtat a la vorera però al mateix nivell que la calçada i es pintarà un pas de vianants 

entre aquestes dues voreres. 
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El paviment usat serà adequat enfront possibles gelades de la superfície, amb acabats 

granulats o ratllats, i disposarà de la pendent convenient per poder evacuar l’aigua 

eficientment dels carrers. 

Referent a les diferents xarxes de serveis urbans, s’han consultat les companyies 

afectades Estabanell Energia (electricitat) i Telefónica. Les xarxes projectades són les 

següents: 

- Xarxa de sanejament i drenatge 

- Xarxa d’aigua potable 

- Xarxa elèctrica: mitja i baixa tensió 

- Xarxa d’enllumenat públic 

- Xarxa de comunicacions 

Els serveis urbans existents a les dues places afectades es mantindran en l’estat actual, 

sense cap canvi, ja que no seran afectats pel canvi de paviment. En cas de veure’s 

afectat algun servei de forma imprevista, aquest es reposarà salvant les màximes 

variacions possibles. 

6.1. Traçat 

Els dos vials de nova construcció de la U.A. 2 es consideraran urbans, en terreny 

muntanyós i en un espai d’alt valor paisatgístic per al nucli urbà de Vidrà, a més de tenir 

una baixa intensitat de trànsit. 

És per aquest motiu que se seguirà la normativa 3.1-IC. però una forma més laxa degut 

a aquestes raons, podent-se extremar lleugerament els valors indicats. 

L’alineació en planta respectarà la descrita a les NNSS i en alçat s’intentarà adaptar el 

màxim possible a l’orografia per minimitzar els moviments de terres i l’impacte 

ambiental. 

Els vials es dissenyaran inicialment per una velocitat de 50 km/h, però el traçat sinuós i 

amb pendents del 11% resultant al Vial 1 provocarà una disminució de la velocitat fins a 

30 km/h en aquest carrer. 

L’encreuament entre els dos vials s’ha fet prioritzant el Vial 2, ja que serà el que 

concentrarà el trànsit d’entrada el poble. 

El disseny dels traçats es realitzarà amb els programes ISTRAM/ISPOL i el MDT, 

sobre la base topogràfica pròpia. 

Per les dues places afectades pel present projecte es descriuran uns eixos que serviran 

per marcar les cotes del paviment, però en cap cas per descriure un carril de circulació 

dels vehicles. L’alçada del nou paviment en el perímetre de les places haurà de respectar 

les entrades de les cases i la continuïtat dels carrers adjacents. 
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A continuació es descriuen en planta i alçat els quatre eixos resultants. 

Vial 1 

Tipus PK Radi Paràmetre Longitud 

Corba 0+000.00 -7 
 

7.732 

Clotoide 0+007.73 
 

3 0.947 

Clotoide 0+008.68 
 

55 20.292 

Corba 0+028.97 150 
 

25.600 

Clotoide 0+054.57 
 

38 9.720 

Clotoide 0+064.29 
 

64 16.195 

Corba 0+080.49 -250 
 

10.494 

Clotoide 0+090.98 
 

46 8.437 

Recta 0+99.42 
  

70.369 

Clotoide 0+169.79 
 

20 8.015 

Corba 0+177.80 -50 
 

1.326 

Clotoide 0+179.13 
 

17 6.002 

Recta 0+185.13 
  

45.966 

 
0+231.09 

   
Taula 3. Traçat en planta del Vial 1. 

PK Cota Kv Tangent Fletxa Pendent 

0+000.00 978.94 
   

3.6 

0+009.00 979.27 134 2.213 0.018 0.3 

0+073.01 979.44 598 32.865 0.903 -10.7 

0+231.10 962.50 
    

Taula 4. Traçat en alçat del Vial 1. 

Vial 2 

Tipus PK Radi Paràmetre Longitud 

Recta 0+000.00 
  

9.053 

Clotoide 0+009.05 
 

35 40.002 

Corba 0+049.06 -30 
 

36.833 

Clotoide 0+085.89 
 

32 33.997 

Recta 0+119.89 
  

7.444 

Clotoide 0+127.33 
 

32 33.997 

Corba 0+161.33 30 
 

29.866 

Clotoide 0+191.19 
 

30 30.739 

Clotoide 0+221.93 
 

32 32.788 

Corba 0+254.72 -32 
 

64.656 

Clotoide 0+319.38 
 

15 6.861 
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Clotoide 0+326.24 
 

10 4.717 

Corba 0+330.95 22 
 

47.026 

Clotoide 0+377.98 
 

10 4.556 

Recta 0+382.54 
  

4.390 

 
0+386.92 

   
Taula 5. Traçat en planta del Vial 2. 

P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente 

0+000.00 983.012 
   

-3.4 

0+012.00 982.600 200 7.021 0.123 -10.5 

0+099.79 973.423 407 15.029 0.277 -3.1 

0+190.45 970.641 687 15.007 0.164 1.3 

0+317.73 972.296 375 15.274 0.311 9.4 

0+360.89 976.373 230 12.667 0.349 -1.6 

0+372.18 976.196 135 0.297 0.000 -2.0 

0+386.92 975.900 
    

Taula 6. Traçat en alçat del Vial 2. 

Plaça de l’Ajuntament 

Tipus PK Radi Paràmetre Longitud 

Recta 0+000.00 
  

0.497 

Recta 0+000.50 
  

4.402 

Recta 0+004.90 
  

7.552 

Recta 0+012.45 
  

7.938 

Recta 0+020.39 
  

12.44 

Recta 0+032.83 
  

11.642 

Recta 0+044.47 
  

25.636 

Recta 0+070.11 
  

4.995 

 
0+075.10 

   
Taula 7. Traçat en planta de la Plaça de l’Ajuntament. 

PK Cota Kv Tangent Fletxa Pendent 

0+000,00 980.192 0 0.000 0.000 24.9 

0+000,50 980.316 0 0.000 0.000 3.7 

0+004,72 980.471 0 0.000 0.000 -3.5 

0+070,11 978.200 0 0.000 0.000 2.0 

0+075,10 978.300 
    

Taula 8. Traçat en alçat de la Plaça de l’Ajuntament. 
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Plaça de Marià Vila d’Abadal 

Tipus PK Radi Paràmetre Longitud 

Recta 0+000.00 
  

0.497 

Recta 0+000.50 
  

4.402 

Recta 0+004.90 
  

7.552 

Recta 0+012.45 
  

7.938 

Recta 0+020.39 
  

12.44 

Recta 0+032.83 
  

11.642 

Recta 0+044.47 
  

25.636 

Recta 0+070.11 
  

4.995 

 
0+075.10 

   
Taula 9. Traçat en planta de la Plaça de l’Ajuntament. 

PK Cota Kv Tangent Fletxa Pendent 

0+000,00 980.192 0 0.000 0.000 24.9 

0+000,50 980.316 0 0.000 0.000 3.7 

0+004,72 980.471 0 0.000 0.000 -3.5 

0+070,11 978.200 0 0.000 0.000 2.0 

0+075,10 978.300 
    

Taula 10. Traçat en alçat de la Plaça de l’Ajuntament. 

6.2. Moviments de terres 

Previ als moviments de terres, es realitzaran un seguit de treballs per lliurar la zona 

d’obstacles. Aquests treballs són: 

- En els vials: 

- Tala d’arbres: 39 unitats. 

- Retirada dels guarda-rails: 33.15 m. 

- Retirada de senyals de trànsit: 1 unitat. 

- Enderroc de les cases d’auto-construcció de bloc de formigó: 192.15 m
2
. 

- Desmuntatge dels hivernacles: 135.12 m
2
. 

- Per la repavimantació de les places: 

- Retirada de mobiliari urbà: 2 papereres, 4 bancs, 7 jardineres, 63 m de 

barana. 

- Retirada de tanques de fusta: 7 m. 

- Retirada de senyals de trànsit: 1 unitat. 

A continuació es pot procedir a l’enderrocament del paviment actual, considerat de 15 

cm de gruix, resultant les següents quantitats d’enderrocament: 
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Vial 2  

Talls de paviment 28.58 m 

Paviment asfàltic 320.33 m
2
 

Vorada 30.17 m 

Plaça de l’Ajuntament  

Talls de paviment 8.02 m 

Paviment asfàltic 624.03 m
2
 

Vorera 115.98 m
2
 

Vorada 133.37 m 

Plaça de Marià Vila d’Abadal  

Paviment asfàltic 1387.00 m
2
 

Vorera 54.44 m
2
 

Vorada 53.91 m 

Taula 11. Superfícies d’enderroc. 

També es realitzarà una esbrossada de la superfície i s’extraurà la terra vegetal, 

considerada de 25 cm de fondària. Aquesta terra vegetal es guardarà, i serà estesa al 

final de les obres en els talussos dels vials. No es considera necessària la hidrosembra ja 

que s’estima que la terra vegetal i les condicions climàtiques de Vidrà afavoreixen al 

creixement de vegetació sense la necessitat d’aportació externa de llavors. 

Vial 1  

Superfície d’esbrossada 2672.64 m
2 

Vial 2  

Superfície d’esbrossada 6284.64 m
2
 

Taula 12. Superfícies d’esbrossada. 

Un cop esbrossat el terreny i enretirat el paviment antic, s’iniciarà l’excavació del 

terreny o es realitzaran els terraplens fins a la cota necessària. Els pendents dels talussos 

seran 2H:1V i es podrà aprofitar el sòl dels desmunts pels terraplens. En cas de requerir 

més material, es realitzarà un préstec de sòl adequat o millor. 

Els càlculs dels volums de terres s’han efectuat mitjançant el software MDT en base a 

l’AutoCAD. El resultat és el mostrat a continuació. 
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Vial 1  

Volum de desmunt 1555.14 m
3
 

Volum de terraplè 866.58 m
3
 

Diferència desmunt – terraplè 688.56 m
3
 

Volum de terra vegetal 668.16 m
3
 

Vial 2  

Volum de desmunt 3363.31 m
3
 

Volum de terraplè 6428.67 m
3
 

Diferència desmunt – terraplè -3065.36 m
3
 

Volum de terra vegetal 1571.16 m
3
 

Volum de paviment 47.38 m
3
 

Plaça de l’Ajuntament  

Volum de desmunt 278.67 m
3
 

Volum de terraplè 0.00 m
3
 

Diferència desmunt – terraplè -278.67 m
3
 

Volum de paviment 103.36 m
3
 

Plaça de Marià Vila d’Abadal  

Volum de desmunt 504.80 m
3
 

Volum de terraplè 0.40 m
3
 

Diferència desmunt – terraplè 504.40 m
3
 

Volum de paviment 215.74 m
3
 

Taula 13. Balanç de terres.  

Els vials es construiran en la mateixa fase. Així, la terra sobrant del Vial 1 podrà ser 

utilitzada per l’esplanada del Vial 2. Tot i això es necessitarà un préstec de material de 

2376.80 m
3
 per a realitzar les dues esplanades. 

El material sobrant de desmunts de les places i la pavimentació antiga haurà de ser 

traslladada a un abocador controlat. 

6.3. Ferms i paviments 

Per tal de prescindir de sòl d’aportació de major qualitat o realitzar estabilitzacions de 

sòl in situ per realitzar l’esplanada, s’opta per una del tipus E1, la qual requereix un 

espessor mínim d’un metre de sòl adequat, del que ja es disposa a la zona dels dos nous 

vials. 

En el cas del Vial 2, el qual té dos seccions de ferm diferents, de 52 cm d’espessor en la 

calçada i 0.27 cm a les voreres, la cota de l’esplanada requerida serà segons el nivell 

inferior de la secció central. 

En el cas de les dues places, on es substitueix el paviment actual per un altre de nou, es 

considera una esplanada E1 pel càlcul de la nova secció del ferm. 
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La nomenclatura seguida és la UNE-EN 13108 per les mescles bituminoses. 

Les seccions estructural dels ferms dels diferents vials i places són els següents: 

Vial 1 

Les lloses de formigó centrals seran de 3x3 metres i les laterals de 1.1x3 m. 

Transversalment al carrer, entre aquestes lloses s’hi col·locarà una rigola de 40x40 cm. 

En el sentit longitudinal, cada dues lloses es disposarà una travessa de rigoles. Les 

lloses que quedin contigües aniran separades per una junta de retracció. 

Vial 2 

Per la calçada: 

El betum asfàltic utilitzat serà B60/70. Entre les dues capes de mescla bituminosa es 

realitzarà un reg d’adherència i entre la capa intermitja i la capa base un reg 

d’emprimació. 

Per la vorera: 

Sota la secció de la vorera s’hi col·locarà una capa de 0.31 cm de sòl adequat igual que 

el de l’esplanada per tal d’aconseguir la cota desitjada. 

En els límits de la calçada s’hi situarà una vorada i rigoles de formigó en tota la seva 

longitud. 

Paviment de formigó 18 cm Llosa de formigó en massa HF-4.0 

Capa de subbase 20 cm Tot-u artificial ZA-40 

Capa de rodament 6 cm Mescla bituminosa tipus AC22 surf D 

Capa intermitja 6 cm Mescla bituminosa tipus AC22 bin D 

Capa de base 20 cm Tot-u artificial ZA-25 

Capa de subbase 20 cm Tot-u artificial ZA-40 

Paviment de panots 4 + 2 cm Panots de formigó de 20x20x4 cm 

sobre capa de morter 

Base de formigó 10 cm Llosa de formigó en massa HM-20 

Capa de subbase 15 cm Tot-u artificial ZA-40 
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Plaça de l’Ajuntament 

La disposició de les llambordes de formigó serà a trencajunts. 

En el contorn sud de la plaça s’hi col·locarà una vorada de 25x12 cm i 1 metre de 

longitud, com a topall de les llambordes. 

 

Plaça de Marià Vila d’Abadal 

Es descriurà una vorera de 1.5 m al voltant de les cases, un espai de 5 m en el perímetre 

destinat a l’estacionament de vehicles i dos carrils de circulació. Les lloses descriuran 

les diferents zones, com els carrils de circulació. Les seves formes seran irregulars degut 

a la morfologia de la plaça. Es realitzaran juntes de retracció a les lloses superiors a 3 

metres de longitud en algun dels seus costats. 

 

El tram d’unió entre la Plaça de Marià Vila d’Abadal i el Vial 2 es realitzarà amb una 

capa de mescla bituminosa AC22 surf D de 6 cm superficial, al mateix nivell que les 

Paviment de llambordes 10 + 3 cm Llambordes de formigó de 10x20x10 

cm sobre llit de sorra 

Capa de base 20 cm Tot-u artificial ZA-25 

Capa de subbase 25 cm Tot-u artificial ZA-40 

Paviment de formigó 18 cm Llosa de formigó en massa HF-4.0 

Capa de subbase 20 cm Tot-u artificial ZA-40 
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voreres, i es reomplirà fins al paviment actual amb una mescla bituminosa AC22 bin D, 

aplicant un reg d’adherència C60B4 ADH sota cada capa. 

6.4. Xarxa de sanejament i drenatge 

Unitat d’Actuació 2 

La xarxa de sanejament i drenatge que es preveu en els dos nos vials de la U.A 2 serà 

del tipus separativa, conduint l’aigua residual fins la depuradora i retornant al medi 

natural sense cap tractament l’aigua pluvial recollida. 

Per les característiques orogràfiques, els dos vials hauran de disposar de xarxes 

separades, ja que les pendents del terreny fan inviable la seva unió. 

A cada parcel·la edificable es col·locaran dues escomeses amb tubs de PVC de 20 cm 

de diàmetre, una per les aigües residuals i l’altre per les pluvials. 

L’aigua pluvial del carrer es recollirà mitjançant reixes i canaletes tipus “Tango” i 

“RC50” i de Benito Urban, col·locades transversalment al carrer i en tota la seva 

amplada, connectades a les clavegueres pluvials. S’instal·laran dues reixes de recollida 

d’aigua de 6 metres de longitud al Vial 1 i tres de 8 m al Vial 2. 

Els pous de registre utilitzats, 24 en total, s’usaran tant per fer connexions, salts d’altura 

com per canvis de direcció. Els pous seran circulars de 1 m de diàmetre, amb tapa de 

fosa dúctil de 60 cm de diàmetre i senyalització “RESIDUAL” o “PLUVIAL”. 

Pel dimensionament dels sistemes s’ha utilitzat el mètode racional per calcular el cabal, 

amb un període de retorn de 10 anys i precipitació màxima diària de 116 mm/d, i temps 

de concentració entre 7 i 10 minuts en funció de la superfície d’escorrentia. Els 

conductes s’han estudiat mitjançant la fórmula de Manning. 

Les canonades de les xarxes de sanejament i drenatge seran de PVC en gairebé la seva 

totalitat, a excepció dels conductes de desguàs al medi natural, que en l’actualitat són de 

formigó i es mantindran d’aquest material per hegemonia. Totes les canonades seran 

circulars, amb diàmetres entre els 20 i els 35 cm en les de PVC i de 60 cm en les de 

formigó 

La profunditat assolida per les canonades i pous de registre variarà entre 1.2 i 4 metres. 

Les diferents altures entre la xarxa d’aigües residuals i pluvials permetrà un correcte 

creuament de les escomeses i les pròpies canonades de la xarxa. 

Al punt més baix de cada claveguera es connectarà una canonada que transportarà 

l’aigua cap al medi natural, en un torrent existent, o cap a la depuradora municipal, 

depenent de si es tracta d’aigües pluvials o residuals respectivament. 
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Places de l’Ajuntament i de Marià Vila d’Abadal 

A les Places de l’Ajuntament i de Marià Vila d’Abadal no es modificarà la xarxa de 

sanejament existent, ja que en les tasques de repavimentació aquesta no es veurà 

alterada. Simplement es modificarà l’altura de les tapes dels pous de registre existents 

per tal d’adequar-les a la nova pavimentació. 

Referent al drenatge superficial de les places, a la de l’Ajuntament es disposarà d’un 

embornal tipus “CPRF200” de Benito Urban de 3 m de llargada en el punt més baix, 

sobre l’hipotètic eix marcat per la pavimentació. La canaleta anirà connectada al pou de 

registre que es troba proper. 

A la Plaça de Marià Vila d’Abadal es durà a terme el mateix drenatge que en 

l’actualitat. Es recollirà tota l’aigua de la pluja superficialment cap al punt més baix, 

situat a l’est, on, exteriorment al perímetre de la plaça, s’hi troba una reixa. Aquesta 

reixa està connectada a un conducte que travessa la plaça subterràniament i que ja 

transporta aigua pluvial per retornar-la al medi natural. 

Degut a la construcció del Vial 2, aquest punt de retorn s’haurà de desplaçar, a través de 

l’allargament de la canonada de formigó de 60 cm de diàmetre, aigües avall del torrent 

de desembocadura. 

6.5. Xarxa d’aigua potable 

La xarxa de distribució d’aigua potable de Vidrà es basa en dos dipòsits a cota 1025 m 

amb capacitat de 625 m
3
. Les canonades principals s’estenen a través del Camí de Dalt, 

el Carrer de Puigsacalm i la Carretera de Ciuret. 

Les cases pertanyents al Casc Antic que es troben als perímetres de les places afectades 

pel projecte s’abasteixen mitjançant una xarxa que discorre per l’interior del nucli de 

cases. 

Els únics conductes que creuen les Places de l’Ajuntament i de Marià Vila d’Abadal són 

una ramificació des del Casc Antic fins a l’Ajuntament i la canonada principal 

respectivament, a una profunditat major que la afectada pel canvi de paviment. 

La xarxa projectada a la U.A. 2 serà connectada a l’hidrant que es troba present a l’inici 

de la Carretera de Ciuret. Aquesta xarxa serà lineal, al llarg del Vial 2 i el 1, però es 

dividirà en dos canonades, una per cada costat del carrer, en les zones d’habitatges i 

equipaments. 

D’acord amb les normatives present, es disposaran tres hidrant al llarg dels vials de 500 

l/min, per tal de que cap habitatge quedi a més de 100 metres de distància d’un d’ells. 
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La demanda esperada de consum d’aigua potable serà de 250 litres per habitant i dia, 

amb una mitja de 2.6 habitants per habitatges, i de 150 l/dia a cada equipament. Amb 

aquestes hipòtesis, el cabal urbà en hora punta serà de 0.209 l/s. 

En la comprovació d’incendi, amb dos hidrants en funcionament i el consum urbà reduït 

a la meitat, el cabal requerit serà de 16.765 l/s. 

Amb aquestes necessitats, les canonades que formaran la xarxa seran PEAD PN16 de 

110 mm de diàmetre, a excepció dels dos trams finals, als últims 100 metres del Vial 1, 

que seran PEAD PN16 de 63 mm.  

En consum normal, les velocitats seran inferiors a les òptimes i les pressions en els 

nodes seran adequades. En el cas excepcional d’incendi, les velocitats prendran valors 

molt elevats, però no preocupants degut a l’eventualitat ocasional dels incendis, i les 

pressions es trobaran al límit inferior de les exigides. 

Amb aquestes característiques, la xarxa és apte de ser ampliada o davant un augment de 

les dotacions als habitatges i equipaments. 

Els materials emprats i l’execució de l’obra hauran d’estar revisats i acceptats per 

l’Ajuntament de Vidrà, entitat encarregada de la distribució de l’aigua potable al poble. 

6.6. Xarxa elèctrica 

Vidrà disposa de dos estacions transformadores, una a la zona del Casc Antic i una 

segona al barri de la Creu de l’Arç, les quals disposen d’una xarxa de baixa tensió que 

dóna servei als seus respectius voltants. 

Tot i que la nova U.A. 2 està propera a una de les estacions, la xarxa de baixa tensió 

existent no és suficient per satisfer les necessitats del nou sector. S’estima que la U.A. 2 

té una demanda de potència de  224.04 kW, entre habitatges, equipaments i l’enllumenat 

públic. 

És per aquest motiu que dins la U.A. 2 s’haurà d’instal·lar una nova estació 

transformadora, alimentada mitjançant una línia de mitja tensió amb origen a l’estació 

del Casc Antic. El cable de mitja tensió serà tipus RHZ 12/24 kV 1x240 mm
2
 d’alumini. 

D’aquesta nova estació sortiran 4 línies de baixa tensió que donaran servei als 

habitatges i equipaments. Aquestes línies estaran tancades 2 a 2 per tal d’establir un 

mallat, de tal manera que es puguin resoldre incidències sense provocar grans alls de 

corrent. Els cables utilitzats seran 3x240 mm
2
 + 1x150 mm

2
 d’alumini. 

A les divisòries de les parcel·les es col·locarà un armari de distribució dins d’una 

columna prefabricada. 
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Les canalitzacions per les que discorreran els cables seran de 2 o 4 tubs de PEAD de 

160 mm de diàmetre, segons les necessitats, amb arquetes en els punts de derivació, 

canvis de direcció bruscos i cada 30 metres aproximadament. 

6.7. Xarxa d’enllumenat públic 

L’enllumenat públic projectat als dos nous vials de la U.A. 2 estarà dissenyat amb un 

baix nivell d’il·luminació, entre 10 i 12 lx amb una uniformitat igual o superior a 0.30, 

per provocar el mínim impacte lumínic i ambiental, d’acord amb la Llei 6/2001, de 31 

de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi natural. 

Així doncs, s’usaran llumeneres tipus “Vialia Evo” de Benito Urban en columnes de 4 

m d’alçada (Figura 2), cada 19.4 metres en el Vial 1 i cada 15 m en el Vial 2. A més, 

aquestes llumeneres estaran equipades amb làmpades led, que ofereixen una llarga 

durada (100000 hores) i una baixa potència consumida, de només 17 W. 

 

 

 

Figura 2. Enllumenat públic utilitzat i detall de la llumenera i la columna. 

Font: Benito Urban (2015). 

Els càlculs lumínics s’han realitzat amb el programa DIALux i les dades facilitades per 

Benito Urban. 

El quadre de comandament de l’enllumenat se situarà dins de la estació transformadora 

projectada. La xarxa es realitzarà amb cables elèctrics de coure de 6 mm
2
 de secció que 

discorreran per canalitzacions d’un tub de polietilè corrugat de 90 mm de diàmetre. 

Cada 3 faroles i en els canvis de direcció bruscos es col·locaran arquetes per facilitar 

l’estesa de cables. 

Del quadre de comandament sortiran dues línies, alimentades a 400 V, la màxima 

caiguda de tensió de les quals no pot sobrepassar el 3% segons el Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió. Amb les característiques presents a cada línia, les 

caigudes de tensió són de 0.61 V a la línia 1 i 0.39 V a la línia 2, que representen un 

0.15% i un 0.10% respectivament. 

Aquesta folgança present en la caiguda de tensió admet una futura extensió de les línies. 

6.8. Xarxa de comunicacions 

La xarxa de comunicacions projectada s’inicia a l’arqueta de Telefónica situada a l’inici 

de la Carretera de Ciuret. Estarà formada per una canalització sota les voreres de 4 tubs 
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de PEAD de 125 mm de diàmetre que donarà servei als habitatges i equipaments de la 

U.A. 2. 

En els principals punts de derivació es col·locaran arquetes tipus H, i arquetes M cada 

40 metres i en les divisòries de les parcel·les 

L’empresa Telefónica, com a empresa subministradora, haurà d’estar informada 

permanentment respecte l’execució de les obres. 

6.9. Coexistència de serveis 

Tots els serveis urbans projectats a la U.A. 2 discorren sota la superfície del carrer. La 

disposició dels serveis en el Vial 1 i 2 és la mostrada a la Figura 3. Es pot observar com 

les diferents xarxes estan situades a diferents alçades i separacions per evitar 

interferències entre elles. 

 
Figura 3. Secció dels vials. Unitats en metres. 

En el cas de creuaments, com és el cas de les escomeses, aquests es realitzen a diferents 

alçades, no existint cap problema per efectuar-los. 
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Com s’ha anat comentat, l’únic servei que només disposa d’un conducte únic és el 

sanejament, tant les canonades d’aigua residual com pluvial. Tots els altres serveis estan 

doblats als dos costats del carrer quan existeix la necessitat d’abastir les dues bandes. 

6.10. Mobiliari urbà 

El mobiliari urbà del qual es disposarà a la zona afectada pel present projecte és el 

següent: 

- Bancs: tipus “NeoBarceino Fusta Tècnica” de Benito Urban a la Plaça de 

l’Ajuntament (Figura 4). Se’n col·locaran tres a la cantonada sud-est, dos mirant 

cap als prats i un cap al casc antic. 

 
Figura 4. Banc “NeoBarcino Fusta Tècnica” de Benito Urban. 

Font: Benito Urban (2015). 

- Papereres: tipus “Paperera Circular” de Benito Urban (Figura 5). Es col·locaran 

a la vorera a la mateixa línia que les faroles en els vial. A la Plaça de 

l’Ajuntament anirà una paperera a la zona dels bancs. En total se’n col·locaran 5 

unitats. 

 
Figura 5. “Paperera Circular”  de Benito Urban. 

Font: Benito Urban (2015). 

- Baranes: es conservaran les baranes existents, de 63 metres de longitud al 

contorn sud de la Plaça de l’Ajuntament i 48 metres al contorn oest de la Plaça 

de Marià Vila d’Abadal (Figura 6). A la Plaça de l’Ajuntament s’haurà de treure 

per repavimentar la plaça i es tornarà a fixar sobre el nou paviment. En el cas de 

la Plaça de Marià Vila d’Abadal, la barana està fixada actualment fora de la zona 

a repavimentar, amb el que no es tocarà durant l’execució de les obres. 
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Figura 6. Barana actual. 

Font: pròpia (2015). 

- Jardineres: tipus “Jardinera Esfèrica” de Benito Urban (Figura 7). Se’n 

col·locaran dues a la Plaça de l’Ajuntament, a la zona dels bancs. En un inici 

s’hi plantaran romanís. 

 
Figura 7. “Jardinera Esfèrica” de Benito Urban. 

Font: Benito Urban (2015). 

6.11. Senyalització 

Seguint les recomanacions de la “Instrucción de Carreteras. Norma 8.1-IC. 

Senyalización vertical” i la “Instrucción de Carreteras. Norma 8.2-IC. Marcas viales” es  

realitzarà la senyalització vertical i horitzontal del sector. 

Els senyals d’entrada i sortida del poble es traslladaran de la seva posició actual a 

l’entrada de la Plaça de l’Ajuntament a l’inici del Vial 2. 

Es senyalitzarà el vial dos com a corbes perilloses amb limitació de velocitat a 30 km/h. 

També es senyalitzarà el Vial 1 com a carrer sense sortida. Es marcarà la zona prohibida 

d’estacionament de la Plaça de Marià Vila d’Abadal. 

Es disposaran bandes reductores de velocitat a la unió del Vial 2 amb la Carretera de 

Ciuret a l’existir la connexió amb la Plaça de Marià Vila d’Abadal, zona de prioritat de 

vianants. 

Es prohibirà el pas de vehicles a la Places de l’Ajuntament i de Marià i Vila d’Abadal 

excepte veïns, i pàrquing a la segona plaça. I es posaran STOPs per establir la prioritat 

de pas. 

Es marcarà l’eix de la calçada amb línia contínua a les aproximacions dels 

encreuaments i amb línia discontínua just a l’encreuament. 
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Es pintarà la plaça de pàrquing per a discapacitats a la Plaça de Marià Vila d’Abadal. 

7. Accessibilitat 

Conforme amb la llei 20/1991, del 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de 

supressió de barreres arquitectòniques, les obres d’urbanització definides en aquest 

projecte s’han dissenyat sense barreres arquitectòniques per a discapacitats físics. 

A més, sempre s’ha respectat una vorera de 1.5 metres d’amplada lliure com a mínim 

per garantir el creuament de dos persones discapacitades amb comoditat. 

8. Expropiacions i ocupacions temporals 

A la zona de nova urbanització, el propietari dels terrenys haurà de cedir 

obligatòriament la zona verda, vials i equipaments a l’Ajuntament. 

Durant les obres, es col·locaran les instal·lacions auxiliars al tram final de la carretera 

GIP-5227 i al Carrer de Ciuret, que restaran tallats a la circulació per les pròpies obres 

A més, s’ocuparà el terreny al sud de l’inici del Vial 2, fora de la zona de la U.A. 2, del 

mateix propietari que els terrenys de la U.A. 2. En aquesta zona s’hi realitzarà 

l’emmagatzematge de materials i maquinària i s’instal·laran lavabos autònoms pels 

treballadors. 

9. Organismes afectats 

Els següents organismes queden afectats per les obres del present projecte: 

- El Servei Territorial de Carreteres (Generalitat de Catalunya) degut a l’accés 

directe del Vial 2 a la carretera GIP-5227. 

- L’Agència Catalana de l’Aigua ja que la nova xarxa de sanejament anirà 

connectada a la depuradora municipal. 

- Estabanell Energia per l’ampliació de la xarxa de mitja tensió i la creació d’una 

xarxa de distribució de baixa tensió. 

- Telefònica com a causa de la desviació d’una línia aèria i l’expansió de la xarxa 

de comunicacions. 

- I el propi Ajuntament de Vidrà, per  l’extensió de la xarxa d’enllumenat públic i 

d’aigua potable. 

10. Impacte ambiental 

L’estudi d’impacte ambiental recull el diferents impactes que es poden produir per 

l’execució de les obres definides en el present projecte. 

Conèixer l’estat inicial del medi ambient de l’àmbit del projecte és necessari per poder 

determinar les possibles afectacions que el desenvolupament de les obres i la seva fase 
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d’ús poden provocar. L’estudi i classificació dels components del medi ha de permetre 

prendre mesures de prevenció i correcció per minimitzar els efectes. 

S’hauran de considerar una sèrie de mesures de caràcter general completades amb 

d’altres específiques pels diferents factors ambientals. Entre aquests podríem destacar: 

- Buscar una zona adient per l’emmagatzematge i abocament de material, i 

estacionament de maquinària, i recuperar-la paisatgísticament acabada l’obra. 

- Rec periòdic en tota la zona d’obres i sobretot a les zones de pas de maquinària i 

moviments de terres. 

- Procurar la mínima afectació als veïns i usuaris de la zona, i mantenir-los 

informats del desenvolupament de les obres. 

- Eliminar totes les deixalles de l’obra i els elements de rebuig durant l’execució 

de l’obra, de tal manera que al finalitzar-la no quedi cap residu a la zona. 

11. Gestió de residus 

L’Annex 18. Gestió de residus especifica la metodologia a seguir per aconseguir un 

desenvolupament sostenible de l’obra a executar. En ell s’identifiquen i classifiquen els 

residus i es descriuen procediments a dur a terme per la seva gestió, d’acord amb el 

Reial Decret 105/2008 del 14 de febrer de 2008. 

Els principals residus són terres i pedres, paviments de mescla bituminosa i de peces de 

formigó. Els residus seran transportats a dipòsits i instal·lacions controlades situades a 

Sant Quirze de Besora (residus no especials) i a Torelló (residus no especials i 

especials). 

Per realitzar una valoració econòmica de la gestió de residus s’ha de tenir en compte 

que la majoria de partides ja inclouen la càrrega en camió, transport fins a l’abocador i 

els corresponents cànons, si s’escau. Per tant, s’estima que per la gestió de la resta de 

residus (fusta, paper, plàstics, residus biodegradables, olis, etc) el seu valor serà d’un 

1% del pressupost d’execució material. Per tant, el cost de la gestió de residus serà de 

8332.16 €. 

12. Control de qualitat 

A l’estudi present a l’Annex 19. Control de qualitat s’indiquen les partides d’obra que 

hauran d’estar sotmeses a control i es detallen els tipus de control i el cost total que 

tindrà efectuar-los. 

Els controls a efectuar són bàsicament els següents: 

- Control del material 

- Control geomètric 

- Control d’execució 
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En el document també es descriuen les freqüències en que s’hauran de realitzar els 

controls. 

El pressupost destinat al control de qualitat serà de 8332.16 €, equivalent a un 1% del 

pressupost d’execució material. Mencionar que en aquest pressupost no hi ha inclosos 

els assaigs motivats per defectes de construcció visibles o vicis ocults, els quals hauran 

d’anar a càrrec del Contractista. 

13. Estudi de Seguretat i Salut 

A l’Annex 20. Estudi de Seguretat i Salut es presenta un anàlisi dels riscos de l’obra i 

les seves mesures correctores adients. D’aquesta manera, sota el control de la Direcció 

Facultativa, aquest estudi proporciona unes directrius bàsiques al Contractista en el 

camp de la prevenció de riscos laborals. 

Aquest annex inclou els següents documents: 

- Memòria descriptiva de les precaucions a establir per tal d’evitar els riscos de les 

activitats a desenvolupar. 

- Plànols de definició dels elements de seguretat a establir. 

- Plec de condicions on es detallen les normes a seguir. 

- Pressupost destinat a les actuacions de seguretat i salut. 

El pressupost d’execució material del Pla de Seguretat i Salut de l’obra és de 26572.85 

€, que s’incorpora com a partida alçada al pressupost de les obres. 

14. Pla d’obra 

L’execució de l’obra descrita en el present projecte es dividirà en dues fases. En la 

primera, es desenvoluparan els dos vials de la U.A. 2 i, en la segona, s’efectuarà la 

reordenació de la Plaça de l’Ajuntament i de Marià Vila d’Abadal. 

Les activitats que s’hauran de dur a terme són: 

- Treballs previs 

- Demolicions i enderrocs 

- Moviments de terres 

- Xarxa de sanejament i drenatge 

- Xarxa d’aigua potable 

- Xarxa elèctrica 

- Xarxa d’enllumenat públic 

- Xarxa de comunicacions 

- Ferms i paviments 

- Mobiliari urbà 

- Senyalització 

- Mesures correctores 
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- Desmantellament de les instal·lacions 

- Gestió de residus 

- Control de qualitat 

- Seguretat i salut 

La durada prevista de l’obra és d’un any, sent uns 9 mesos per l’execució de la fase I i 3 

mesos per la fase II. S’estima una mitja d’obrers a l’obra de 10, amb puntes de 15. 

15. Classificació del contractista 

A partir de la normativa vigent en relació als contractes de les Administracions 

Públiques i amb el pressupost elaborat es proposa la classificació que haurà de ser 

exigida als contractistes per a presentar-se a la licitació de l’execució de les obres 

descrites en el present projecte. 

Aquesta determinació podrà ser modificada pel que s’estableixi al Plec de Clàusules 

Administratives Particulars del Concurs d’Obra. 

Segons la classificació i divisió establerta en la legislació esmentada i en base a les 

anualitats mitjanes associades a cada capítol del pressupost (calculada a partir del PEC i 

del termini d’obra previst) es proposa la classificació següent per als contractistes: 

Grups i subgrups Categoria 

A) Moviments de terres  

 2. Esplanacions d 

E) Hidràuliques  

 1. Abastaments i sanejament b 

G) Vials i pistes  

 3. Amb ferms de formigó hidràulic e 

 4. Amb ferms de mescla bituminosa d 

I) Instal·lacions elèctriques  

 1. Enllumenat, il·luminació i balises lluminoses e 

 6. Distribució de baixa tensió e 

 7. Telecomunicacions i instal·lacions radioelèctriques d 

Taula 14. Classificació del Contractista. 

16. Termini de garantia 

Existirà un termini de garantia  d’un any un cop realitzada la recepció de les obres, i 

durant el qual el Contractista haurà de conservar a compte seu totes les obres del 

projecte, incloent el manteniment de les obres de jardineria amb reg de les espècies 

vegetals (si s’escau) i reposició d’exemplars malmesos (si és el cas). Tots els danys 

estructurals durant aquest període aniran a càrrec del Contractista, quedant lliure del 

pagament dels danys accidentals. 
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Aquest termini es considera suficient per observar el comportament de les obres i poder 

corregir qualsevol defecte que s’hi pogués detectar. Una vegada finalitzat, es procedirà a 

la recepció definitiva de les obres i el Contractista no tindrà cap responsabilitat en els 

danys accidentals ni en el manteniment de les instal·lacions, a excepció de l’aparició de 

vicis ocults. 

17. Justificació de preus 

El pressupost de l’obra s’ha elaborat utilitzant el programa TCQ i el banc de preus 

BEDEC de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC), on 

s’inclouen els costos de mà d’obra, materials i maquinària. A aquests preus se’ls hi ha 

aplicat un 5% en concepte de despeses indirectes. 

A l’Annex 22. Justificació de preus es mostra la justificació de preus del present 

projecte. 

18. Pressupost del projecte 

Pressupost d’execució material 876453.65 € 

13% Despeses generals sobre 876453.65 € 113938.97 € 

6% Benefici industrial sobre 876453.65 € 52587.22 € 

Pressupost per contracte 1042979.84 € 

21% IVA sobre 1042979.84 € 219025.77 € 

Total pressupost per contracte amb IVA inclòs 1262005.61 € 

Aquest pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs) puja a UN MILIÓ DOS-

CENTS SEIXANTA-DOS MIL CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS. 

A la Taula 15 es pot veure la distribució del pressupost en funció de les diferents 

activitats. 

FASE I: 
 

81.09% 
 

 
Treballs previs 

 
1.02% 

 
Moviments de terres 

 
10.89% 

 
Ferms i paviments 

 
22.50% 

 
Xarxa de sanejament i drenatge 

 
13.28% 

 
Xarxa d'aigua potable 

 
6.80% 

 
Xarxa elèctrica 

 
11.67% 

 
Xarxa d'enllumenat públic 

 
9.29% 

 
Xarxa de comunicacions 

 
4.06% 

 
Mobiliari urbà 

 
0.02% 
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Senyalització 

 
0.77% 

 
Mesures correctores 

 
0.79% 

FASE II: 
 

13.98% 
 

 
Treballs previs 

 
0.14% 

 
Moviments de terres 

 
2.89% 

 
Ferms i paviments 

 
9.37% 

 
Xarxa de sanejament i drenatge 

 
0.04% 

 
Xarxa d'aigua potable 

 
0.16% 

 
Xarxa elèctrica 

 
0.53% 

 
Xarxa de comunicacions 

 
0.04% 

 
Mobiliari urbà 

 
0.70% 

 
Senyalització 

 
0.11% 

Partides alçades 4.93% 
 

Taula 15. Percentatge de cada activitat en el pressupost. 

19. Revisió de preus 

No existirà revisió de preus ja que l’article 104 de la Llei de Contractes de l’Estat 

13/1995 requereix que s’hagi transcorregut un any des de l’adjudicació de l’obra per a 

poder-se efectuar una revisió de preus, i la duració prevista de les obres descrites en el 

present projecte és de 1 any. 

20. Declaració d’obra completa 

En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que 

s’aprova el reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 

Públiques, i de l’article 107 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector 

Públic, es manifesta que el projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit en 

l’article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, ja que conté tots i cadascun 

dels elements que són precisos per a la utilització de l’obra tractada en el “Projecte 

d’urbanització de la Unitat d’Actuació 2 de les Normes Subsidiàries i reordenació de la 

Plaça de l’Ajuntament i la Plaça de Marià Vila d’Abadal i Vilaplana del municipi de 

Vidrà”. Un cop verificada la correcta execució de les obres previstes, és susceptible 

d’ésser lliurada a l’ús general 

21. Documents que conté el projecte 

Document número 1. Memòria i Annexes 

- Memòria 

- Annexes de la memòria: 

- Annex 1. Planejament urbanístic 

- Annex 2. Reportatge fotogràfic 

- Annex 3. Topografia 
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- Annex 4. Geologia i geotècnia 

- Annex 5. Climatologia 

- Annex 6. Trànsit 

- Annex 7. Estudi d’alternatives 

- Annex 8. Traçat 

- Annex 9. Moviments de terres 

- Annex 10. Ferms i paviments 

- Annex 11. Xarxa de sanejament i drenatge 

- Annex 12. Xarxa d’aigua potable 

- Annex 13. Xarxa elèctrica 

- Annex 14. Xarxa d’enllumenat públic 

- Annex 15. Xarxa de comunicacions 

- Annex 16. Mobiliari urbà 

- Annex 17. Impacte ambiental 

- Annex 18. Gestió de residus 

- Annex 19. Control de qualitat 

- Annex 20. Estudi de Seguretat i Salut 

- Annex 21. Pla d’obra 

- Annex 22. Justificació de preus 

Document número 2. Plànols 

- Plànol 1. Situació i emplaçament 

- Plànol 2. Topografia 

- Plànol 3.1. Planejament urbanístic. Situació actual 

- Plànol 3.2. Planejament urbanístic. Modificat 

- Plànol 4. Planta de definició general 

- Plànol 5. Seccions tipus 

- Plànol 6. Definició d’eixos 

- Plànol 7.1. Perfil longitudinal. Eix 1 

- Plànol 7.2. Perfil longitudinal. Eix 2 

- Plànol 7.3. Perfil longitudinal. Eix 3 

- Plànol 7.4. Perfil longitudinal. Eix 4 

- Plànol 8.1. Seccions transversal. Eix 1 

- Plànol 8.2. Seccions transversal. Eix 2 

- Plànol 8.3. Seccions transversal. Eix 3 

- Plànol 8.4. Seccions transversal. Eix 4 

- Plànol 9. Treballs previs i enderrocs 

- Plànol 10. Planta de pavimentació 

- Plànol 11.1. Detalls de pavimentació. Vial 1 

- Plànol 11.2. Detalls de pavimentació. Vial 2 

- Plànol 11.3. Detalls de pavimentació. Plaça de l’Ajuntament 

- Plànol 11.4. Detalls de pavimentació. Plaça de Marià Vila d’Abadal 

- Plànol 12. Planta de xarxa de sanejament i drenatge 
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- Plànol 13.1. Perfils longitudinals de sanejament i drenatge. Vial 1 

- Plànol 13.2. Perfils longitudinals de sanejament i drenatge. Vial 2 

- Plànol 14.1. Detalls de xarxa de sanejament i drenatge. Pous de registre 

- Plànol 14.2. Detalls de xarxa de sanejament i drenatge. Embornals 

- Plànol 15. Planta de xarxa d’aigua potable 

- Plànol 16. Detalls de xarxa d’aigua potable 

- Plànol 17. Planta de xarxa elèctrica 

- Plànol 18.1. Detalls de xarxa elèctrica. Canalitzacions 

- Plànol 18.2. Detalls de xarxa elèctrica. Estació transformadora 

- Plànol 18.3. Detalls de xarxa elèctrica. Esquema de tensions 

- Plànol 19. Planta de xarxa d’enllumenat públic 

- Plànol 20.1. Detalls de xarxa d’enllumenat públic. Punts de llum i canalitzacions 

- Plànol 20.2. Detalls de xarxa d’enllumenat públic. Esquema elèctric 

- Plànol 21. Planta de xarxa de comunicacions 

- Plànol 22. Detalls de xarxa de comunicacions 

- Plànol 23.1. Coexistència de serveis. Planta 

- Plànol 23.2. Coexistència de serveis. Seccions 

- Plànol 24. Planta de mobiliari urbà 

- Plànol 25. Detalls de mobiliari urbà 

- Plànol 26. Planta de senyalització 

- Plànol 27.1. Detalls de senyalització. Senyalització horitzontal 

- Plànol 27.2. Detalls de senyalització. Senyalització vertical 

- Plànol 28. Fases d’obra 

Document número 3. Plec de condicions tècniques 

- Capítol I: Aspectes generals 

- Capítol II: Materials bàsics 

- Capítol III: Unitats d’obres, procés d’execució i control 

- Capítol IV: Amidament i abonament 

Document número 4. Pressupost 

- Amidaments 

- Quadre de preus I 

- Quadre de preus II 

- Pressupost 

- Resum de pressupost 

- Últim full 

22. Conclusió 

Considerant que el projecte queda totalment definit amb els documents adjunts i que 

permet la completa execució de les obres previstes al “Projecte d’urbanització de la 

Unitat d’Actuació 2 de les Normes Subsidiàries i reordenació de la Plaça de 
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l’Ajuntament i la Plaça de Marià Vila d’Abadal i Vilaplana del municipi de Vidrà”, es 

realitza l’entrega del present projecte. 

 

 

Maig de 2015 

Per l’autor del projecte, 

          

Lleó Batlles Corominas 

Enginyer de camins, canals i ports 
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1. Introducció 

La major part de l’activitat econòmica en el municipi de Vidrà es basa en la ramaderia 

(cria de bestiar), l’explotació forestal i la indústria relacionada amb la fusta (serraries i 

fusteries). Aquestes activitats requereixen un gran transport mitjançant grans camions, 

els quals tenen complicada l’entrada al poble amb el pas actual per l’ajuntament. 

Alhora, Vidrà és un centre de turisme, amb gran nombre de famílies d’estiueig i grups 

d’excursionisme i acampada. Tot i que cada cop són més les cases en lloguer o de 

turisme rural en el municipi, aquest augment constant de persones de vacances i 

d’esbarjo ha saturat l’oferta. 

Aquests fet motiven la creació de noves parcel·les edificables, al mateix temps que es 

proposa un nou vial d’entrada al poble, que descongestioni l’insuficient pas actual pel 

mig del casc antic. 

2. Generalitats 

El marc normatiu de referència de l’ordenació urbanística de Vidrà són les Normes 

Subsidiàries de Planejament aprovades per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 20 de 

desembre de 2000. Aquells aspectes que no estiguin específicament regulats per les 

NNSS es regiran per la legislació vigent a Catalunya. 

Aquestes NNSS preveuen dos unitats d’actuació al sud del nucli urbà de Vidrà, U.A. 1 i 

U.A. 2. En aquest projecte es pretén desenvolupar la U.A. número 2. 

Les NNSS de Vidrà descriuen la Unitat d’Actuació 2. El Coll com a nou sector per la 

creació de sòl edificable i d’un nou accés al nucli urbà. La superfície total d’aquesta 

unitat és de 29753.30 m
2
 segons les NNSS. 

Actualment, la zona afectada per la U.A. 2 està inclosa dins dels límits de sòl urbà però 

es troba ocupada per prats de pastura de bestiar en la major part, i per petits horts de 

veïns de la zona en els terrenys més propers al casc antic. Cal destacar que a l’extrem 

nord del sector s’hi troba una canonada que canalitza l’aigua d’una riera que creua el 

nucli urbà subterràniament. 

La nova ordenació de les places de l’Ajuntament i de Marià Vila d’Abadal i Vilaplana 

vindrà determinada pel canvi de funció de via d’entrada principal del poble a vial 

d’accés als habitatges adjacents. 

3. Condicions d’ordenació, edificació i ús 

Els criteris de reordenació de les dues places seran els de donar accés als habitatges que 

s’hi troben, suportar transit rodat veïnal i adequar-les per l’ús de vianants. Es tracta de 

dotar aquestes dues places amb aparença de nucli urbà adequat als vianants i treure’ls-hi 

el caràcter de via d’entrada al municipi de tot el transit de vehicles. 
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Referent a la U.A. 2, la superfície total es dividirà en xarxa viària, sòl edificable, zona 

d’equipaments i zona verda de la forma que es mostra a la Taula 1. 

 
Superfície (m

2
) % 

Vialitat 3233.15 10.87 

Sòl edificable 11724.00 39.40 

Zona d'equipaments 4605.05 15.48 

Verd privat 10191.10 34.25 

Total 29753.30 100.00 

Taula 1. Superfícies planejades a la U.A. 2. 

Font: NNSS de planejament de Vidrà (2000). 

Per l’interior del sector hi ha projectat un vial de 8 metres d’amplada que donarà entrada 

al municipi evitant l’entrada actual pel casc antic, el qual es referenciarà com a Vial 2. 

L’altre vial planejat donarà accés a les parcel·les, de 6 metres d’amplada i amb espai al 

final per a maniobres (en endavant Vial 1). 

La superfície destinada a sòl edificable estarà situada al costat sud de la carena que es 

troba a la zona, amagant les edificacions de la vista directe des de la Plaça de 

l’Ajuntament i el Casc Antic. 

El tipus d’edificació que es durà a terme en aquests sòls serà unifamiliar aïllada en 

forma de ciutat jardí, del tipus I (Clau 3-1). Les condicions de parcel·lació i edificació 

destacades són: 

- Parcel·la mínima de 800 m
2
 i front mínim de 15 metres. 

- Ocupació màxima del 25%. 

- Índex d’edificabilitat de 0.6 m
2
 sostre/m

2
 sòl. 

- Separacions mínimes de 3 metres al carrer, al fons i als laterals de la parcel·la, i 

de 6 metres entre edificacions. 

- Planta baixa + 1 planta pis. 

Amb aquestes característiques, el nombre de parcel·les resultant a la U.A. 2 és de 9. 

Finalment, l’espai restant entre el sòl edificable i el casc antic estarà destinat a zona 

d’equipaments d’ús socio-cultural i/o recreatiu i una zona verd privat que servirà com a 

protecció paisatgística, ja que no està permesa l’edificació ni alterar l’aspecte de d’espai 

natural, però es continuarà autoritzant la pastura. 

L’edificabilitat en la zona d’equipaments serà de 0.2 m
2
 de sostre per cada metre 

quadrat de sòl, limitat a una planta baixa de 5 m d’altura màxima. 

Els límits del sector i la zonificació es poden observar en el Plànol 3.1. Planejament 

urbanístic. Situació actual. 



ANNEX 1. PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

3 

 

4. Modificació del planejament urbanístic 

El disseny i dimensionament de totes les obres a executar per dur a terme la 

urbanització de la U.A. 2 de Vidrà comportaran un seguit de modificacions respecte el 

planejament urbanístic plasmat a les NNSS. Aquest canvis s’enumeren a continuació: 

- Les exigències del traçat dels dos vials inclosos a la U.A. 2 obligaran a 

modificar la superfície de vialitat i, com a conseqüència, les adjacents als 

carrers. 

- Creació d’un pas de 3 metres d’amplada al final del Vial 1 pel pas de la xarxa de 

sanejament i drenatge. 

- Es mantindrà el pas de les aigües pluvials recollides a la Carretera GIP-5227 , 

havent de crear un pas de 2 metres d’amplada entre la carretera i el Vial 2. 

- Les aigües pluvials recollides a la Carretera GIP-5227 i al Vial 2 seran 

retornades al medi natural. Per tant, es crearà un espai de servitud de 4 m 

d’amplada a l’est del Vial 2, a la zona d’equipaments. 

Aquestes modificacions significaran variacions a les superfícies destinades a cada 

ús, però la diferència més significativa serà la divisió d’una parcel·la edificable en 

dos, quedant un total de 10 parcel·les. Així doncs, les superfícies de la U.A. 2 

resultants són: 

 
Superfície (m

2
) % 

Vialitat 4305.80 10,87 

Sòl edificable 11278.63 39,40 

Zona d'equipaments 4200.12 15,48 

Verd privat 9968.75 34,25 

Total 29753.30 100.00 

Taula 2. Superfícies modificades de la U.A. 2. 

El planejament urbanístic final és el mostrat a la Figura 1. 
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Figura 1. Delimitació del sector i planejament urbanístic de la U.A. 2. 

Font: pròpia a partir de NNSS de Vidrà (2014). 
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1. Introducció 

En aquest annex es fa un recull de fotografies que mostren la situació actual del sector 

afectat pel present projecte. Les fotografies han estat fetes pel redactor del projecte el 

dia 3 de març de 2015. 

2. Vial 1 

 
Figura 1. 

 
Figura 2.  

Font: pròpia (2015). 
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Figura 3.  

Font: pròpia (2015). 

 
Figura 4.  

Font: pròpia (2015). 

 
Figura 5.  

Font: pròpia (2015). 
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Figura 6.  

Font: pròpia (2015). 

 
Figura 7.  

Font: pròpia (2015). 
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3. Vial 2 

 
Figura 8.  

 
Figura 9.  

Font: pròpia (2015). 
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Figura 10.  

Font: pròpia (2015). 

 
Figura 11.  

Font: pròpia (2015). 

 
Figura 12.  

Font: pròpia (2015). 
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Figura 13.  

Font: pròpia (2015). 

 
Figura 14.  

Font: pròpia (2015). 

 
Figura 15.  

Font: pròpia (2015). 
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Figura 16.  

Font: pròpia (2015). 

 
Figura 17.  

Font: pròpia (2015). 

 
Figura 18.  

Font: pròpia (2015). 
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Figura 19.  

Font: pròpia (2015). 

 
Figura 20.  

Font: pròpia (2015). 

 
Figura 21.  

Font: pròpia (2015). 
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Figura 22.  

Font: pròpia (2015). 

 
Figura 23.  

Font: pròpia (2015). 

 
Figura 24.  

Font: pròpia (2015). 
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Figura 25.  

Font: pròpia (2015). 

 
Figura 26.  

Font: pròpia (2015). 

 
Figura 27.  

Font: pròpia (2015). 
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4. Plaça de l’Ajuntament 

 
Figura 28. 

 
Figura 29.  

Font: pròpia (2015). 

 
Figura 30.  

Font: pròpia (2015). 
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Figura 31.  

Font: pròpia (2015). 

 
Figura 32.  

Font: pròpia (2015). 
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5. Plaça de Marià Vila d’Abadal i Viaplana 

 
Figura 33. 

 
Figura 34.  

Font: pròpia (2015). 
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Figura 35.  

Font: pròpia (2015). 

 
Figura 36.  

Font: pròpia (2015). 

 
Figura 37.  

Font: pròpia (2015). 
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Figura 38.  

Font: pròpia (2015). 

 
Figura 39.  

Font: pròpia (2015). 

 
Figura 40.  

Font: pròpia (2015). 
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6. Altres fotografies 

 
Figura 41 

 
Figura 42. Serveis urbans a la Plaça de Marià Vila d’Abadal. 

Font: pròpia (2015). 
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Figura 43. Drenatge d’aigües pluvials de la carretera GIP-5227. 

Font: pròpia (2015). 

 
Figura 44. Abocament d’aigües pluvials de la carretera GIP-5227. 

Font: pròpia (2015). 

 
Figura 45. Drenatge d’aigües pluvials de la Plaça de Marià Vila d’Abadal. 

Font: pròpia (2015). 
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Figura 46. Drenatge d’aigües pluvials de la Plaça de Marià Vila d’Abadal. 

Font: pròpia (2015). 

 
Figura 47. Abocament d’aigües pluvials de la Plaça de Marià Vila d’Abadal. 

Font: pròpia (2015). 

 
Figura 48. Abocament d’aigües pluvials de la Plaça de Marià Vila d’Abadal. 

Font: pròpia (2015). 
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Figura 49. Depuradora municipal. 

Font: pròpia (2015). 

 
Figura 50. Mobiliari urbà de la Plaça de l’Ajuntament. 

Font: pròpia (2015). 

 
Figura 51. Mobiliari urbà de la Plaça de l’Ajuntament. 

Font: pròpia (2015). 
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1. Introducció 

El propòsit d’aquest annex consisteix en descriure la superfície del sector afectat pel 

present projecte i plasmar les característiques i elements existents. 

Per obtenir una bona precisió s’ha dut a terme un aixecament topogràfic propi de la 

zona afectada pel present projecte: la terminació de la carretera GIP-5227, les Places de 

l’Ajuntament i de Marià Vila d’Abadal, i els dos vials de nova creació i els seus 

voltants.  

2. Aixecament topogràfic 

La topografia en el present projecte s’ha obtingut mitjançant un aixecament topogràfic  

realitzat per l’autor del projecte i amb la finalitat de descriure el terreny amb la major 

precisió possible. 

L’aparell topogràfic que s’ha emprat per executar aquest aixecament ha estat una estació 

total Leica model TS06 Ultra 3”, amb un trípode, prisma Basic Leica, jaló i cinta 

mètrica. 

Per minimitzar els errors, s’ha recorregut a una poligonal tancada de 10 punts des d’on 

s’ha estacionat l’estació total i s’ha dut a terme una radiació (A-B-D-E-G-H-I-J-K-L) 

(Figura 1). Com que amb aquests 10 estacionaments no es cobria tota la superfície, s’ha 

utilitzat dos estacionaments auxiliars vinculats a dos punts de la poligonal, d’on també 

s’ha fet una radiació (C i F). 

 
Figura 1. Poligonal utilitzada a l’aixecament topogràfic. 
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Al capítol Ressenyes dels estacionaments d’aquest annex es troba una guia de tots els 

punts d’estacionament. 

El resultat de l’aixecament és la mesura de 570 punts que representen la superfície de la 

zona i tots els elements que hi ha presents en ella. 

3. Plànol topogràfic 

La descàrrega de dades s’ha fet amb el propi software Leica de l’aparell topogràfic. 

Els errors obtinguts després del tractament de les dades han estat de 3.6 mm i 2.9 mm en 

les coordenades X i Y respectivament, i de 2.88 cm en la cota. La seva correcció s’ha fet 

en ponderació de la distància entre punts d’estacionament. 

Per realitzar el plànol topogràfic s’ha utilitzat el programa informàtic MDT sobre 

AutoCAD, el qual ha generat un model digital d’elevacions de la superfície amb 

equidistància d’un metre en les corbes de nivell (Figura 2). En el Plànol 2. Topografia 

es mostra el resultat aconseguit. 

 
Figura 2. Plànol topogràfic. 
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Com ja s’havia descrit anteriorment, la superfície ocupada pel sector es caracteritza per 

una vall, amb un petit torrent, sota el casc antic, seguit per una carena més al sud, que 

serà per on discorrerà el Vial 1. Mencionar que al nord-est de l’Ajuntament s’hi 

emplaça un altre torrent, de capacitat major que el previ, que apareix amb l’acabament 

d’una canonada soterrada sota la Plaça Marià Vila d’Abadal i Vilaplana.  

La variació d’altura entre les places i el terreny natural adjacent s’efectua mitjançant 

murs, de pedra en el cas de la Plaça de l’Ajuntament i de formigó en la de Marià Vila 

d’Abadal. Les dues places es poden considerar planes, solament tenen una lleugera 

pendent, d’aproximadament un 2%. 

Per descriure les zones no afectades pel projecte, les quals no estan compreses en el 

límit de l’aixecament topogràfic, s’utilitzarà la cartografia a escala 1:5000 

proporcionada per l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), amb equidistància de 5 m. 

4. Ressenyes dels estacionaments 

Aquest apartat és una guia dels 12 punts d’estacionament utilitzats a l’aixecament 

topogràfic, amb informació com les coordenades, la cota i una fotografia de 

l’emplaçament. 
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ESTACIONAMENT A 

Coordenades: E (X): 442985.6000 m – N (Y): 4663574.9000 m UTM 31N / ETRS89 

Cota: 978.3000 m 

Convergència de meridians: - 0º 27’ 45.5018” 

Factor escala: 0.99963999 

 

Estacions observades: B, L 

Fotografia: 

 

Situació: Croquis: 

  

 

  



ANNEX 3. TOPOGRAFIA 

5 

 

ESTACIONAMENT B 

Coordenades: E (X): 442927.5489 m – N (Y): 4663481.8524 m UTM 31N / ETRS89 

Cota: 978.8499 m 

Convergència de meridians: - 0º 27’ 47.1485” 

Factor escala: 0.9996408 

 

Estacions observades: A, B, D 

Fotografia: 

 

Situació: Croquis: 
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ESTACIONAMENT C 

Coordenades: E (X): 442890.0465 m – N (Y): 4663521.9444 m UTM 31N / ETRS89 

Cota: 978.7658 m 

Convergència de meridians: - 0º 27’ 48.2650” 

Factor escala: 0.99964013 

 

Estacions observades: B 

Fotografia: 

 

Situació: Croquis: 
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ESTACIONAMENT D 

Coordenades: E (X): 442907.0250 m – N (Y): 4663425.4029 m UTM 31N / ETRS89 

Cota: 981.1838 m 

Convergència de meridians: - 0º 27’ 47.7182” 

Factor escala: 0.99964011 

 

Estacions observades: B, E 

Fotografia: 

 

Situació: Croquis: 
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ESTACIONAMENT E 

Coordenades: E (X): 442980.2996 m – N (Y): 4663416.03838 m UTM 31N / ETRS89 

Cota: 981.2921 m 

Convergència de meridians: - 0º 27’ 45.5731” 

Factor escala: 0.99964000 

 

Estacions observades: D, F, G 

Fotografia: 

 

Situació: Croquis: 

  

 

  



ANNEX 3. TOPOGRAFIA 

9 

 

ESTACIONAMENT F 

Coordenades: E (X): 443076.8512 m – N (Y): 4663361.5707 m UTM 31N / ETRS89 

Cota: 968.6673 m 

Convergència de meridians: - 0º 27’ 42.7245” 

Factor escala: 0.99963987 

 

Estacions observades: E 

Fotografia: 

 

Situació: Observacions: 

 

Punt situat al centre geomètric aproximat del 

camp intermedi dels existents a tres altures 

diferents. 
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ESTACIONAMENT G 

Coordenades: E (X): 442983.3016 m – N (Y): 4663563.6137 m UTM 31N / ETRS89 

Cota: 972.4526 m 

Convergència de meridians: - 0º 27’ 45.5630” 

Factor escala: 0.99963910 

 

Estacions observades: E, H 

Fotografia: 

 

Situació: Croquis: 
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ESTACIONAMENT H 

Coordenades: E (X): 443010.1109 m – N (Y): 4663565.9311 m UTM 31N / ETRS89 

Cota: 971.0337 m 

Convergència de meridians: - 0º 27’ 44.7811” 

Factor escala: 0.99963996 

 

Estacions observades: F, I 

Fotografia: 

 

Situació: Croquis: 
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ESTACIONAMENT I 

Coordenades: E (X): 443009.9322 m – N (Y): 4663592.0865 m UTM 31N / ETRS89 

Cota: 974.2275 m 

Convergència de meridians: - 0º 27’ 44.8001” 

Factor escala: 0.99963996 

 

Estacions observades: H, J 

Fotografia: 

 

Situació: Croquis: 
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ESTACIONAMENT J 

Coordenades: E (X): 443010.2841 m – N (Y): 4663614.2266 m UTM 31N / ETRS89 

Cota: 970.6270 m 

Convergència de meridians: - 0º 27’ 44.8014” 

Factor escala: 0.99963996 

 

Estacions observades: I, K 

Fotografia: 

 

Situació: Croquis: 
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ESTACIONAMENT K 

Coordenades: E (X): 442984.0824 m – N (Y): 4663631.0403 m UTM 31N / ETRS89 

Cota: 973.8171 m 

Convergència de meridians: - 0º 27’ 45.5756” 

Factor escala: 0.99964000 

 

Estacions observades: J, L 

Fotografia: 

 

Situació: Croquis: 
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ESTACIONAMENT L 

Coordenades: E (X): 442979.7715 m – N (Y): 4663629.9035 m UTM 31N / ETRS89 

Cota: 977.1608 m 

Convergència de meridians: - 0º 27’ 45.7009” 

Factor escala: 0.99964000 

 

Estacions observades: K, A 

Fotografia: 

 

Situació: Croquis: 
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1. Introducció 

El present annex té per objectiu recopilar i estudiar la geologia i la geotècnia del sòl 

existent a la zona on s’ubica la U.A. 2 per tal de determinar els aspectes necessaris per 

la correcta execució del projecte. 

Aquests estudi de geologia i geotècnia analitza bàsicament els següents paràmetres: 

- Qualitat del terreny com a fonamentació de l’explanada. 

- Qualitat del terreny pel seu aprofitament. 

- Pendents recomanables per desmunts i terraplens. 

- Estimació dels sistemes d’excavació més adients. 

Per la realització d’aquest projecte no es disposa de sondejos a la zona. Per tant, el 

constructor n’haurà d’executar per caracteritzar el material amb exactitud. No obstant, 

s’utilitzarà un estudi geotècnic realitzat per l’empresa Cecam a la parcel·la situada al 

Camí de la Prada Gran 7, del mateix municipi de Vidrà, que es troba a menys de 600 

metres de distància de la zona afectada pel present projecte. Aquest estudi s’utilitzarà 

per a realitzar una primera aproximació del possible material present. 

2. Geologia del sector 

El materials que afloren a l’àrea de la U.A. 2 són principalment margues i gresos. 

Existeix també una zona de sediments recents al voltant de la riera existent. Es pot 

observar que pel traçat dels vials s’hi troben presents margues blaves amb nivells 

fossilífers pertanyents al bartonià mitjà i una petita i dues petites incursions de margues 

i gresos bioclàstics i de sediments (Figura 1). 

Les margues presents són roques sedimentàries compostes per minerals argilosos i 

carbonat calci (calcita). Les margues s’originen per la sedimentació de restes 

d’organismes microscòpics amb closca o esquelets de calç en llacunes, mars o llacs. Les 

margues presents en el sector resulten fossilífers amb abundància d’organismes en 

forma de fòssil. 

Com es pot observar, el sòl del terreny del qual es disposa de l’informe geotècnic (Camí 

de la Prada Gran 7) està format pel mateix material que el present a la zona d’estudi 

d’aquest projecte. Així, aquest estudi s’utilitzarà per fer una primera aproximació dels 

paràmetres geològics necessaris. 
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Figura 1. Mapa geològic del sector. 

Font: pròpia a partir de l’ICGC (2014). 

3. Estudi geotècnic 

Els sondejos realitzats a 600 metres de distància destaquen una capa superficial de 

sorres argiloses amb presència d’alguns fragments calcaris amb una potència de 1.15 a 

1.30 metres. Aquesta capa té una densitat aparent de 1.70 – 2.10 g/cm
3
, cohesió cu = 

0.00 – 0.12 kg/cm
2
 i angle ɸ = 18-27º. 

A partir dels 1.15 – 1.30 m de profunditat s’hi troba un substrat rocós format per 

calcàries margoses de densitat aparent 2.50 – 2.75 g/cm
3
. 

Aquests sondejos no detecten la presència d’aigua, però degut a que les dues zones són 

orogràficament diferents, s’ha de menysprear aquesta dada. Tot i això, analitzant 

l’orografia del sector i les rieres i passos d’aigua, no es considerarà presència d’aigua en 

els vials a construir, més enllà dels torrents. 

Recordar que es recomana altament fer sondejos per determinar concretament el 

material existent i la presència d’aigua. 
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No obstant, el terreny del projecte presenta una capa superficial de terra vegetal d’entre 

20 i 30 cm no apta pel seu aprofitament. 

Per sota de la terra vegetal s’hi troben les margues descrites en els sondejos, que si bé en 

superfície estan alterades, en profunditat augmenten la seva duresa. A falta de més 

sondejos, es considerarà la qualitat d’aquest sòl adequat per la fonamentació de 

l’explanada, segons l’article 330.3 “Clasificación de los materiales” del PG-3. 

Aquest material es podrà utilitzar per elaborar la pròpia explanada, ja que disposa d’una 

potencia suficient per suportar els esforços. Com a conseqüència, l’aportació de material 

no serà necessària en funció de l’esplanada escollida. 

La pendent màxima dels talussos per desmunts i terraplens de les terres originàries de la 

zona serà de 2H:1V. 

Els mitjans per les obres de moviments de terres podran ser mecànics, ja que aquests 

seran aptes per treballar en els sòls solts presents en les capes més superficials. 
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1. Introducció 

En aquest annex es descriuran les dades climatològiques necessàries pel 

dimensionament dels elements de drenatge dels vials i les places i la xarxa de 

sanejament.  

També és convenient saber el règim de precipitacions i temperatures a l’hora de 

dissenyar la secció dels vials, ja que pot afectar a la seva pendent transversal, quantitat i 

tipus d’arbres i vegetació o l’ús de paviments porosos. 

A més, un anàlisi de les condicions climàtiques permet establir èpoques de l’any més 

favorables per l’execució de l’obra o precaucions a adoptar davant d’una climatologia 

adversa. 

Les dades han estat extretes del Servei Català de Meteorologia. 

2. Climatologia 

El clima a Vidrà es cataloga com a mediterrani prepirinenc oriental. Els valors de 

precipitació mitjana anual varien al voltant de 950 mm, concentrada entre primavera i 

estiu, amb un període més sec durant l’hivern. La temperatura mitjana anual oscil·la 

entre 10 i els 14 ºC, amb hiverns freds (3-7 ºC) i estius càlids (17-23ºC). Existeix 

possibilitat de glaçades entre els mesos d’octubre i maig. 

2.1. Temperatura 

Com s’ha comentat, la temperatura mitjana anual dels darrers anys és d’uns 13 ºC, 

situant-se per sota els -5 graus centígrads als mesos d’hivern i per sobre els 25 ºC a 

l’estiu (Gràfica 1). L’amplitud tèrmica mensual se situa al voltant dels 16 ºC. 

 
Gràfica 1. Temperatures mensuals. 

Font: pròpia a partir de Meteocat (2014). 
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Si bé les temperatures màximes assolides al llarg de l’any no són massa elevades, per 

sota els 35 ºC, les temperatures mínimes des d’octubre fins a maig no sobrepassen els 0 

ºC, arribant a temperatures per sota dels -10 ºC durant els mesos més freds. 

2.2. Precipitació 

La zona de Vidrà és molt plujosa, amb valors de precipitació mitjana anual de 950 mm, 

repartida bàsicament en els mesos de primavera i estiu (aproximadament 110 mm de 

mitjana mensual), mentre que els mesos de tardor i hivern són més secs (al voltant de 45 

mm per mes). Aquesta distribució significa un 70 % de la precipitació en el període 

plujós i un 30 % durant el període sec (Gràfica 2). 

 
Gràfica 2. Precipitacions mensuals. 

Font: pròpia a partir de Meteocat (2014). 
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1. Introducció 

L’objectiu d’aquest estudi és la recopilació i anàlisi de les dades de trànsit disponibles i 

la posterior estimació del nombre de vehicles que usaran els vials a dissenyar del sector, 

per tal de dimensionar correctament la seva secció i el tipus de ferm i paviments a 

adoptar. 

Per la caracterització del trànsit se seguirà la normativa de l’Incasòl “Criteris de disseny 

estructural de paviments urbans a nuclis antics i sectors de nova urbanització”. 

2. Dades inicials de trànsit 

Per determinar el volum de vehicles s’han utilitzat les dades facilitades per l’Àrea 

d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona, preses en una 

estació de control secundària a la carretera BV-5227, nomenclatura de la GIP-5227 en el 

seu recorregut per la província de Barcelona. La situació exacte de l’estació d’aforament 

és la mostrada a la Taula 1. 

Codi d’estació Carretera PK inicial PK aforament PK final 

EA00513 BV-5227 6.500 6.905 11.648 

Taula 1. Estació d’aforament de la BV-5227 entre Sta. Maria de Besora i Vidrà. 

Font: Diputació de Barcelona (2012). 

L’emplaçament d’aquesta estació, just passat el poble de Santa Maria de Besora, 

comporta que no tot el trànsit mesurat arribarà a Vidrà, ja que una proporció dels 

vehicles es quedaran a les granges i masies existents en el recorregut fins a Vidrà. 

L’última presa de dades es va dur a terme al 2012, durant els mesos de maig i octubre, 

amb un total de 13 dies aforats. Les intensitats mitjanes diàries, volums per sentit i 

percentatge de pesants obtinguts són els mostrats a la Taula 2.  

IMD 478 

IMD pesants 51 

Percentatge de pesants (%) 10.67 

Volum per sentit (%) 
Sentit Vidrà 51.17 

Sentit Sta. Maria de B. 48.83 

Taula 2. Dades obtingudes a l’estació d’aforament. 

Font: Diputació de Barcelona (2012). 

Es pot observar que el volum per sentit és similar en les dues direccions de la marxa, és 

a dir, els cotxes fan l’itinerari d’anada i tornada, fet degut a que la circulació per la 

carretera de continuació de la GIV-5227 cap a la Vall d’en Bas és complicada, amb un 

traçat llarg i sinuós que requereix velocitats baixes. 
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Si també s’analitza l’evolució temporal des del 1998 de la IMD proporcionada pel 

mateix estudi, es pot veure que la tendència ha sigut d’un ínfim increment al llarg dels 

anys (Gràfica 1). 

 
Gràfica 1. Evolució temporal de la IMD. 

Font: pròpia a partir de la Diputació de Barcelona (2014). 

3. Estudi de trànsit 

Amb les dades mostrades anteriorment de referència, s’aplicaran els criteris de l’Incasòl 

per caracteritzar el trànsit. En funció de la quantitat de vehicles pesants que utilitzaran el 

vial i el seu tipus d’ús es pot establir la classificació de vial V1, V2, V3, V4 i V5 (Taula 

3). 

Tipus de vial Vehicles pesants Tipus de via 

V1 Més de 270 Autovies urbanes 

V2 De 50 a 270 
Accés a sectors residencials, 

més de 600 habitatges 

V3 De 15 a 50 
Accés a sectors residencials, 

entre 200 i 600 habitatges 

V4 De 5 a 15 
Vies secundàries de sectors 

residencials 

V5 0 Vials de trànsit restringits 

Taula 3. Classificació del trànsit de l’Incasòl. 

Font: Incasòl. 

Per poder determinar correctament la categoria de vial, s’analitzaran els diferents vials 

per separat: 

- Vial 1: carrer sense sortida que només donarà accés a les habitatges adjacents, 

amb el que s’espera que el trànsit rodat sigui només veïnal. Només es preveu la 

circulació de vehicles pesants de manteniment, serveis o emergències. Es 

considerarà un vial tipus V4. 

- Vial 2: aquest vial serà un accés alternatiu al poble de Vidrà, el qual es 

considerarà integrant en un 50% del sistema general viari. A més, al possibilitar 

un pas més confortable per als vehicles de gran volum que l’antiga entrada pel 
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casc antic, s’estimarà que els vehicles pesants utilitzaran en la seva totalitat 

aquest traçat en detriment de l’actual.  

El volum de pesants actual que suporta la carretera d’entrada al poble se situa 

entre 40 i 50 vehicles. Tot i que el nou accés es convertirà en la principal via 

d’entrada al nucli del poble, considerant l’ample adequat per dividir els dos 

sentits de circulació, la tendència actual de la IMD i el nombre d’habitatges i 

indústries del municipi, es creu suficient classificar aquest vial com a V3. 

- Places de l’Ajuntament i de Marià Vila d’Abadal i Vilaplana: amb la construcció 

del Vial 2, aquest accés al poble quedarà relegat a una via secundària que només 

donarà pas als habitatges que s’hi troben. Es preveu una circulació de cotxes 

lleugers dels veïns i de manteniment, serveis i emergències. Es classificarà com 

un vial V4. 

Vial 1 V4 

Vial 2 V3 

Places de l’Ajuntament i de 

Marià Vila d’Abadal i Vilaplana 
V4 

Taula 4. Classificació dels vials en funció del trànsit. 
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1. Introducció

La finalitat del present annex és l’estudi i anàlisi de diferents alternatives de seccions 

dels vials i places. Per la obtenció de la millor solució s’efectuarà un anàlisi multicriteri 

de les diferents alternatives proposades: calçada i vorera a un mateix nivell amb 

llambordes de formigó, pedra natural o capa de formigó, o segregades amb paviment 

d’asfalt per la calçada i panots de formigó per les voreres. 

Anotar que no es valoraran diferents traçats ni amplades dels nous vials ja que es 

considera que els establerts a les NNSS de Vidrà són els òptims pels serveis que han 

d’oferir a la U.A. 2 establerta: accés a les parcel·les adjuntes del Vial 1 i principal 

entrada al nucli urbà del Vial 2, seguint les corbes de nivell. 

Els elements a escollir no descrits en el present estudi (ordenació dels vials, estructura 

dels ferms, tipus d’enllumenat...) seran seleccionats tenint en compte la millor solució 

tècnica i econòmica per la secció adoptada. 

2. Alternatives

Les diferents alternatives estudiades són seccions ja presents en diferents carrers del 

municipi. Aquestes ofereixen diferents funcions des del punt de vista de la mobilitat: 

donar prioritat al tràfic de vehicles o de vianants. 

És per aquest motiu que s’estudiaran les mateixes alternatives però es buscarà la solució 

òptima pels diferents vials i les places per separat, ja que la seva funció serà diferent. 

Les alternatives són: 

- Plataforma a un nivell amb paviment de llambordes de formigó. 

- Plataforma a un nivell amb paviment de pedra natural. 

- Plataforma a un nivell amb paviment de formigó. 

- Plataforma a diferent nivell amb paviment asfàltic a la calçada i panots de 

formigó a les voreres. 

Els costos mencionats per cada alternativa fan referència als costos directes aproximats 

de cada tipus de paviment utilitzat segons el Banc BEDEC de l’ITeC. 

2.1. Situació actual 

Actualment les Places de l’Ajuntament i de Marià Vila d’Abadal i Vilaplana són la 

única entrada al poble, i l’ordenació estava pensada bàsicament pel pas de vehicles. 

Estan pavimentades gairebé en la seva totalitat amb un aglomerat asfàltic destinat a la 

circulació d’automòbils. En la primera plaça existeix només una petita vorera en el seu 

contorn i en la segona al voltant de les cases existents. La gran superfície destinada a la 

circulació de vehicles hi permet el seu estacionament sense interrompre el tràfic. 
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2.2. Alternativa 1 

L’alternativa 1 serà una secció amb la plataforma a un nivell, pavimentada amb 

llambordes de formigó. Aquesta opció dóna prioritat als vianants per sobre els vehicles, 

és a dir, només es pot realitzar en carrers de baix tràfic d’automòbils, sumat al fet que 

acostuma a ser sorollós. No obstant, aquesta última característica també provoca que els 

vehicles es vegin obligats a reduir la velocitat per reduir les molèsties ocasionades  per 

aquests paviments, sent útil en els carrers de vianants. 

Aquesta tipologia de secció és la present en el Carrer de Dalt (Figura 1). 

 
Figura 1. Carrer de Dalt. 

Font: pròpia (2014). 

El preu per metre quadrat de la pavimentació amb llambordes se situa al voltant dels 45 

€/m
2
. El seu manteniment es limita a eliminar la possible aparició de vegetació a les 

juntes i reomplir-les en el cas que s’hagin erosionat. En el cas poc probable d’haver de 

reparar el paviment per deteriorament, la seva reparació només inclou la substitució de 

les peces danyades. La vida útil d’aquests paviments en unes condicions adequades se 

situa als 40 anys. 

1.1. Alternativa 2 

Aquesta alternativa número 2 està formada per una única plataforma al mateix nivell on 

hi conviuen vianants i vehicles. Està pavimentada amb pedres naturals, les quals creen 

un ambient agradable per els vianants. Però aquest paviment és molest per la conducció 

degut a les vibracions i molt sorollós, que, com en els paviments amb llambordes, 

provoca la reducció de velocitat de circulació dels vehicles. És per aquest motiu que a 

Vidrà només està pavimentat amb pedres el casc antic, que és zona de vianants 

restringida al tràfic de cotxes (Figura 2). 
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Figura 2. Casc antic. 

Font: pròpia (2014). 

El cost d’un paviment utilitzant pedra natural oscil·la entre els 120 i els 170 €/m
2
. 

Aquest elevat cost provoca que l’ús de la pedra natural com a paviment tendeixi a 

limitar-se en espais de caràcter singular. Però aquests costos inicials es compensen amb 

els baixos costos de manteniment, similars als produïts amb les llambordes, al llarg de 

la seva vida útil d’uns 30 anys. 

1.2. Alternativa 3 

L’alternativa 3 estarà composta per una secció de carrer amb plataforma a un nivell, 

amb paviment de formigó i llosetes de formigó prefabricades en les juntes longitudinals 

i transversals a mode de decoració. Amb aquesta secció s’aconsegueix un carrer adequat 

per l’ús mixt de vehicles i vianants. 

La gran varietat d’acabats del que es pot dotar el formigó li permeten adaptar-se a les 

condicions de cada lloc, podent-se realitzar acabats amb diferent textura depenent, per 

exemple, de les condicions climàtiques (pluviometria o risc de gelada) o simplement de 

l’estètica. 

El Carrer del Puigsacalm i de la Font i la Plaça dels Països Catalans tenen la 

pavimentació de formigó com la descrita en aquesta alternativa (Figura 3). 

 
Figura 3. Carrer del Puigsacalm. 

Font: pròpia (2014). 
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El preu aproximat d’aquest tipus de paviment és de 30 €/m
2
. Referen a la conservació, 

els paviments de formigó presenten bona resistència a l’abrasió davant corrents d’aigua 

i atacs d’olis i carburants, això provoca que, tot i que la dificultat de reparació en cas de 

dany és molt elevada, el cost de manteniment per any sigui de 13 €/m
2
 per any. La vida 

útil dels paviments de formigó és d’aproximadament uns 30 anys. 

1.3. Alternativa 4 

La última alternativa presenta una secció a dos nivells, segregant el tràfic de vehicles 

amb el de vianants. Aquesta secció prioritza el tràfic de vehicles, tot i que ofereix un 

espai còmode i segur pels vianants. 

L’espai destinat als automòbils estaria format per una pavimentació asfàltica i el 

designat pels vianants per panots de formigó. Les calçades de mescles bituminoses 

presenten avantatges per la seva comoditat de circulació i la seva fàcil conservació. 

Aquesta secció és la utilitzada en el principal carrer de circulació de vehicles del poble, 

en el Carrer de Ciuret, i també en el Carrer de l’Escola. 

 
Figura 4. Carrer de l’Escola. 

Font: pròpia (2014). 

El cost d’una vorera de panots és de poc més de 30 €/m
2
 i de la calçada de mescla 

bituminosa al voltant dels 5 €/m
2
. Si es té en compte que la superfície ocupada per la 

calçada és d’un 70 % de l’espai total del vial i el 30 % es considera vorera, el preu 

aproximat d’aquesta pavimentació és de 12 €/m
2
. 

El manteniment d’una mescla bituminosa és el de gran facilitat, ja que és possible afegir 

nous recobriments asfàltics i presenta facilitat per obrir rases. El seu cost és d’uns 15 

€/m
2
/any. La vida útil oscil·la al voltant dels 20 anys. 

2. Criteris de selecció 

Per l’elecció dels criteris que tenen major repercussió en el projecte s’han consultat 

diferents projectes d’urbanització similars per tal d’obtenir un llistat de les variables 

més rellevants. 



ANNEX 7. ESTUDI D’ALTERNATIVES 

 

5 

 

Si bé s’acostumen a agrupar els indicadors en tres grups (impacte ambiental, social i 

econòmic), en aquest cas s’han dividit en integració urbanística, funcionalitat i impacte 

econòmic. Els criteris elegits per l’elecció de la millor alternativa en aquest són els 

següents: 

- Integració urbanística: prioritat de vehicles, prioritat de vianants i estètica. 

- Funcionalitat: comoditat i sonoritat. 

- Impacte econòmic: cost inicial, manteniment i vida útil. 

Les alternatives es valoraran per cada criteri de forma relativa, de tal forma que la millor 

opció de cada indicador rebrà una puntuació de 10, i les altres es compararan amb 

aquesta. Però com que cada vial i plaça ha d’oferir una funció diferent, els pesos dels 

diferents indicadors variaran en funció de l’ús de cada un. 

Integració urbanística 

Els criteris d’integració urbanística seran aquells que exposin si l’alternativa està 

adequada a l’entorn, és a dir, si és conseqüent amb la funció de la pròpia via i si hi 

encaixa estèticament. Mencionar que les puntuacions de les diferents alternatives dels 

criteris de prioritat de vehicles i de vianants serà assenyalar si la secció està pensada per 

la circulació de vehicles, ús mixt o ús de vianants. 

- Prioritat de vehicles: en aquest criteri s’avalua si l’alternativa està destinada 

principalment a la circulació de vehicles. L’alternativa que ho considera és la 

que posseeix una plataforma amb tràfic de vehicles segregat del de vianants, 

mentre que la secció de formigó pensada per ús mixt, i la de llambordes i pedra 

natural per vianants. 

Criteri Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Prioritat de vehicles 5 3 7 10 

Taula 1. Puntuació del criteri de prioritat de vehicles. 

- Prioritat de vianants: al contrari que el criteri de prioritat de vehicles, en aquest 

es valora l’adequació de la via per vianants. Els paviments de llambordes i de 

pedra natural estan pensats per l’ús de vianants, mentre que el de formigó  

concedeix un espai d’ús mixt. 

Criteri Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Prioritat de vianants 9 10 7.5 4 

Taula 2. Puntuació del criteri de prioritat de vianants. Estètica: les llambordes i sobretot la pedra 

natural gaudeixen de relleus, formes, textures, colors, disposicions d’encaix... variades, 

que les fan més agradables estèticament que paviments de formigó o asfàltics. 

Criteri Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Estètica 8 10 5 3 

Taula 3. Puntuació del criteri de estètica. 
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Funcionalitat 

La funcionalitat anirà lligada al nivell de servei que ofereixen els vials, bàsicament 

relacionada a les repercussions de la circulació de vehicles. Els criteris escollits estan 

molt relacionats entre ells, ja que depenen de la textura superficial del paviment. Els 

indicadors són els següents: 

- Comoditat: la comoditat anirà relacionada amb la velocitat de circulació dels 

automòbils. Per a velocitats de 50 km/h o majors, les sensacions de vibració dels 

diferents paviments quan hi circula un automòbil seran més notables com més 

rugosa sigui la superfície. En canvi, per a velocitats més baixes de 50 km/h, les 

sensacions d’incomoditat es reduiran per tots els paviments. És a dir, es tindrà en 

compte la comoditat sobretot quan es circuli a més de 50 km/h. 

Criteri Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Comoditat 6 4 8 10 

Taula 4. Puntuació del criteri de comoditat. 

- Sonoritat: els paviments de llambordes i de pedra natural són els que presenten 

una textura més rugosa, cosa que implica que són els més sonors al circular-hi. 

En canvi, la mescla bituminosa ofereix una superfície llisa, silenciosa davant de 

tràfic rodat. 

Criteri Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Sonoritat 4 3 8 10 

Taula 5. Puntuació del criteri de sonoritat. 

Impacte econòmic 

Els criteris de l’impacte econòmic seran el cost inicial de cada paviment, el seu 

manteniment i la vida útil. Aquestes variables són les escollides ja que a s’ha de tenir en 

compte el cost inicial referent al període temporal en el que prestarà servei. 

- Cost inicial: el cost d’execució dels diferents paviments és l’anotat en les 

descripcions de cada alternativa. Consegüentment, les puntuacions obtingudes 

són les mostrades a la Taula 6. 

Criteri Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Cost inicial 7 1 9 10 

Taula 6. Puntuació del criteri de cost. 

- Manteniment: el manteniment anirà relacionat amb el cost de conservació. Així, 

amb les dades facilitades anteriorment, les puntuacions són les següents: 

Criteri Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Manteniment 10 9.5 8 7 

Taula 7. Puntuació del criteri de manteniment. 
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- Vida útil: les vides útils dels paviments són de 40 anys per les llambordes de 

formigó, 30 anys per la pedra natural i el paviment de formigó, i de 20 anys per 

a mescla bituminosa. 

Criteri Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Vida útil 10 7.5 7.5 5 

Taula 8. Puntuació del criteri de vida útil. 

 

Així doncs, les puntuacions de cada alternativa per cada criteri són les mostrades a la 

Taula 9. Es pot observar que no hi ha cap alternativa que sobresurti com a millor opció 

respecte les altres. Per tant, la secció òptima de cada vial i plaça dependrà de les 

característiques buscades en cada via. 

Criteri Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Integració 

urbanística 

Prioritat de 

vehicles 
5 3 7 10 

Prioritat de 

vianants 
9 10 7.5 4 

Estètica 8 10 5 3 

Funcionalitat 
Comoditat 6 4 8 10 

Sonoritat 4 3 8 10 

Impacte 

econòmic 

Cost inicial 7 1 9 10 

Manteniment 10 9,5 8 7 

Vida útil 10 7.5 7.5 5 

Taula 9. Puntuacions de les alternatives per cada criteri. 

3. Secció elegida 

Per tal de decidir quina és la millor opció de secció, es dotarà cada criteri de diferents 

pesos. Aquests pesos variaran entre 0 i 1 segons si la variable és important o no, de la 

forma indicada a la Taula 10. 

Importància Pes 

Alta 1 

Mitjana – alta 0.75 

Mitjana 0.5 

Mitjana – baixa 0.25 

Baixa 0 

Taula 10. Pes a assignar als criteris en funció de la importància. 

Com que cada vial o plaça ha de complir una funció diferent, aquests pesos variaran, 

adaptant-se a les necessitats requerides en cada lloc. Finalment, l’alternativa òptima serà 

aquella que obtingui una puntuació global més elevada. 
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3.1. Vial 1 

El Vial 1 és un carrer sense sortida de 6 metres d’amplada que només donarà accés a les 

parcel·les adjacents, és a dir, es preveu un baix tràfic de vehicles. És per aquest motiu 

que es prevaldrà la prioritat de vianants i es valorarà significativament un paviment 

silenciós. A més, al ser un carrer residencial, la velocitat de circulació serà baixa, amb el 

que la comoditat no serà rellevant. L’estètica en aquest vial no serà primordial i els 

indicadors de l’impacte econòmic prendran una rellevància mitja. 

Criteri Pes 

Integració 

urbanística 

Prioritat de 

vehicles 
0,25 

Prioritat de 

vianants 
0,75 

Estètica 0,5 

Funcionalitat 
Comoditat 0,25 

Sonoritat 0,75 

Impacte 

econòmic 

Cost inicial 0,5 

Manteniment 0,5 

Vida útil 0,5 

Taula 11. Pesos dels criteris pel Vial 1. 

Amb aquests pesos, els resultats obtinguts per cada alternativa són els mostrats a la 

Taula 12. La millor alternativa resultant d’aquest estudi és la número 3, secció amb 

pavimentació a un únic nivell de formigó amb llosetes de formigó a les juntes. 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

30,0 25,5 30,1 28,0 

Taula 12. Puntuacions pel Vial 1. 

3.2. Vial 2 

El Vial 2 està planejat perquè sigui el principal accés de vehicles al nucli de Vidrà, és 

per aquest motiu que aquest carrer és més ample que l’altre, de 8 metres. Per tant, en 

aquest carrer es prioritzarà el tràfic rodat per sobre dels vianants. Al ser un carrer 

d’entrada al municipi, continuació de la carretera existent, amb només una parcel·la 

adjacent, la comoditat prendrà una importància especial i l’estètica i sonoritat quedaran 

en un segon pla. El cost, igual que en el Vial 1, tindrà un pes mitjà. 
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Criteri Pes 

Integració 

urbanística 

Prioritat de 

vehicles 
0,75 

Prioritat de 

vianants 
0,5 

Estètica 0,25 

Funcionalitat 
Comoditat 0,75 

Sonoritat 0,25 

Impacte 

econòmic 

Cost inicial 0,5 

Manteniment 0,5 

Vida útil 0,5 

Taula 13. Pesos dels criteris pel Vial 2. 

La secció òptima segons les característiques desitjades és la descrita a l’Alternativa 4 

(Taula 14), formada per una plataforma a dos nivells, amb calçada de mescla 

bituminosa i vorera de panots de formigó, en aquest cas només a un costat del carrer. 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

29,3 22,5 30,5 31,3 

Taula 14. Puntuacions pel Vial 2. 

3.3. Plaça de l’Ajuntament 

La Plaça de l’Ajuntament ha de passar de ser l’entrada del poble a una plaça integrada 

en el casc antic, adequada a l’ús per part dels veïns i preparada per activitats populars 

que s’hi puguin organitzar, com ja es fan actualment. Per aquest motiu, es prioritzarà 

l’ús de vianants per sobre del pas de vehicles i es buscarà l’estètica. Al formar part del 

casc antic, la sonoritat agafarà transcendència. A l’haver de passar els cotxes pel pas 

estret que connecta aquesta plaça amb la de Marià Vila d’Abadal, circularan lents i, com 

a conseqüència, la comoditat perdrà importància. 

Finalment, mencionar que en aquesta plaça en el cost inicial hi recaurà més pes ja que 

es tracta d’una reordenació de la zona, la qual no és imprescindible tot i que sí 

recomanada deguda al canvi d’ús i a l’estat de deterioració de l’actual paviment. 

Criteri Pes 

Integració 

urbanística 

Prioritat de 

vehicles 
0,25 

Prioritat de 

vianants 
0,75 

Estètica 0,75 

Funcionalitat 
Comoditat 0,25 

Sonoritat 0,75 

Impacte 

econòmic 

Cost inicial 0,75 

Manteniment 0,5 

Vida útil 0,5 

Taula 15. Pesos dels criteris per la Plaça de l’Ajuntament. 
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L’Alternativa òptima per la Plaça de l’Ajuntament ha resultat ser la formada per una 

plataforma única amb pavimentació de llambordes de formigó (Taula 16).  

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

33,8 28,3 33,6 31,3 

Taula 16. Puntuacions per la Plaça de l’Ajuntament. 

3.4. Plaça de Marià Vila d’Abadal i Vilaplana 

Per la Plaça de Marià Vila d’Abadal i Vilaplana es tindran en compte els mateixos 

criteris per establir els pesos de les diferents variables que per la Plaça de l’Ajuntament. 

Només canviaran les importàncies de l’estètica i la prioritat de vehicles, que en aquest 

emplaçament seran mitges en ambdós casos, ja que aquesta plaça és el darrera de les 

cases del casc antic on hi tenen els garatges. 

Criteri 
Pl. Vila 

d'Abadal 

Integració 

urbanística 

Prioritat de 

vehicles 
0,5 

Prioritat de 

vianants 
0,75 

Estètica 0,5 

Funcionalitat 
Comoditat 0,25 

Sonoritat 0,75 

Impacte 

econòmic 

Cost inicial 0,75 

Manteniment 0,5 

Vida útil 0,5 

Taula 17. Pesos dels criteris per la Plaça de Marià Vila d’Abadal i Vilaplana. 

El resultat de l’anàlisi d’alternatives per la Plaça Marià Vila d’Abadal i Vilaplana és 

l’indicat a la Taula 18. La secció que rep la millor puntuació és la de pavimentació de 

formigó a un nivell (Alternativa 3). 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

33,0 26,5 34,1 33,0 

Taula 18. Puntuacions per la Plaça de Marià Vila d’Abadal i Vilaplana. 
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1. Introducció 

L’objecte del present annex és realitzar la definició completa de totes les 

característiques i paràmetres que defineixen els traçats dels dos vials, tant en planta com 

en alçat. 

Per al disseny dels traçats s’ha utilitzat el software ISTRAM/ISPOL i el MDT a 

l’AutoCAD sobre la base topogràfica pròpia del projecte. 

2. Criteris del traçat 

Els dos vials i les dues places afectades pel present projecte es troben situats al nucli 

urbà, amb el que es consideren trama urbana. No obstant, el Vial 2, degut al seu caràcter 

d’entrada alternativa al poble, es considera integrant en un 50% del sistema general 

viari. 

La geometria dels vials en planta respectarà en el possible la marcada a les NNSS de 

Vidrà. A més, la solució de les NNSS és la que s’adapta més al terreny i s’integra més 

al paisatge. 

S’intentarà adequar el traçat en alçat a l’orografia present, intentant reduir al màxim la 

quantitat de desmunt i terraplè, minimitzant alhora els moviments de terra i l’impacte 

ambiental i paisatgístic. 

No obstant, la complicada orografia de la zona obligarà a realitzar un traçat sinuós i amb 

força pendent longitudinal. Tot i això, no es sobrepassaran les pendents longitudinals 

recomanades a la “Instrucción de Carreteras. Norma 3.1-IC. Trazado”. 

Inicialment es fixarà la velocitat de projecte a la característica de les zones urbanes, 50 

km/h. 

Els valors dels peralts transversals en les corbes seran els suggerits a la 3.1-IC. 

No obstant, com que es tracten de vials urbans, que discorren en terreny muntanyós i en 

un espai d’alt valor paisatgístic per al nucli urbà de Vidrà, i amb poca intensitat de 

trànsit, els valors marcats a la normativa es podran disminuir si es requereix. 

3. Traçat 

A continuació es descriuen les alineacions dels traçats dels vials projectats de forma 

sintetitzada. A l’apèndix d’aquest mateix annex es mostren de forma més detallada 

aquests traçats. 

L’encreuament entre el Vial 1 i el Vial 2 s’ha fet prioritzant el segon vial per sobre del 

primer, ja que serà el que concentrarà més trànsit. 
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La inclinació de les rasant màximes a considerar ha estat del 11%, valor admès per la 

normativa si es donen les condicions de terreny accidentat i de baixa intensitat de 

trànsit, com és aquest cas. 

3.1. Vial 1 

La secció transversal del Vial 1 serà de 6 metres d’amplada a un sol nivell. El punt 

quilomètric 0+000 s’establirà a l’encreuament amb l’eix del Vial 2 i tindrà una longitud 

de 231.09 m fins a l’extrem de la plaça rodona situada al seu final. 

Traçat en planta 

Tipus PK Radi Paràmetre Longitud 

Corba 0+000.00 -7 
 

7.732 

Clotoide 0+007.73 
 

3 0.947 

Clotoide 0+008.68 
 

55 20.292 

Corba 0+028.97 150 
 

25.600 

Clotoide 0+054.57 
 

38 9.720 

Clotoide 0+064.29 
 

64 16.195 

Corba 0+080.49 -250 
 

10.494 

Clotoide 0+090.98 
 

46 8.437 

Recta 0+99.42 
  

70.369 

Clotoide 0+169.79 
 

20 8.015 

Corba 0+177.80 -50 
 

1.326 

Clotoide 0+179.13 
 

17 6.002 

Recta 0+185.13 
  

45.966 

 
0+231.09 

   
Taula 1. Traçat en planta del Vial 1. 

Traçat en alçat 

PK Cota Kv Tangent Fletxa Pendent 

0+000.00 978.94 
   

3.6 

0+009.00 979.27 134 2.213 0.018 0.3 

0+073.01 979.44 598 32.865 0.903 -10.7 

0+231.10 962.50 
    

Taula 2. Traçat en alçat del Vial 1. 

3.2. Vial 2 

El Vial 2 estarà format per una calçada de 6 metres d’amplada i una vorada de 12 cm 

d’ample en el costat est i una vorera de 1.88 m en l’oest. El punt quilomètric 0+000 se 

situarà en el nus amb la carretera GIP-5227. La longitud total és de 386.92 metres. En el 

PK 0+046.98 tindrà enllaçat el Vial 1. 
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Com a conseqüència de l’orografia per la que discorre aquest vial, la velocitat de 

projecte s’ha fixat a 30 km/h. 

Aquest vial, al preveure’s-hi una circulació de tràfic pesat, es dimensionarà amb 

sobreamples per a vehicles tipus de 9 metres de longitud. 

El tram del Vial 2 inicial i final, que solapen en planta la carretera GIP-5227 i la de 

Ciuret respectivament, la rasant seguirà la de la carretera per tal d’adaptar-s’hi. 

Traçat en planta 

Tipus PK Radi Paràmetre Longitud 

Recta 0+000.00 
  

9.053 

Clotoide 0+009.05 
 

35 40.002 

Corba 0+049.06 -30 
 

36.833 

Clotoide 0+085.89 
 

32 33.997 

Recta 0+119.89 
  

7.444 

Clotoide 0+127.33 
 

32 33.997 

Corba 0+161.33 30 
 

29.866 

Clotoide 0+191.19 
 

30 30.739 

Clotoide 0+221.93 
 

32 32.788 

Corba 0+254.72 -32 
 

64.656 

Clotoide 0+319.38 
 

15 6.861 

Clotoide 0+326.24 
 

10 4.717 

Corba 0+330.95 22 
 

47.026 

Clotoide 0+377.98 
 

10 4.556 

Recta 0+382.54 
  

4.390 

 
0+386.92 

   
Taula 3. Traçat en planta del Vial 2. 

Traçat en alçat 

P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente 

0+000.00 983.01 
   

-3.4 

0+012.00 982.60 200 7.021 0.123 -10.5 

0+099.79 973.42 407 15.029 0.277 -3.1 

0+190.45 970.64 687 15.007 0.164 1.3 

0+317.73 972.30 375 15.274 0.311 9.4 

0+360.89 976.37 230 12.667 0.349 -1.6 

0+372.18 976.20 135 0.297 0.000 -2.0 

0+386.92 975.90 
    

Taula 4. Traçat en alçat del Vial 2. 
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3.3. Plaça de l’Ajuntament i de Marià Vila d’Abadal 

A la Plaça de l’Ajuntament, al tractar-se d’una plaça amb una baixa intensitat de trànsit i 

una velocitat de circulació reduïda, no es dimensionarà cap carril específic de circulació 

de vehicles. 

Simplement es descriurà un eix format per alineacions rectes, sense clotoides ni acords 

verticals, que en cap cas representaran el carril de circulació dels vehicles. Aquest eix 

servirà per descriure les cotes de la plaça. 

Les cotes del perímetre de la plaça hauran de respectar els elements adjacents, no 

podent ser més alt el paviment de la pròpia plaça queles entrades de les cases presents. 

Traçat en planta 

Tipus PK Radi Paràmetre Longitud 

Recta 0+000.00 
  

0.497 

Recta 0+000.50 
  

4.402 

Recta 0+004.90 
  

7.552 

Recta 0+012.45 
  

7.938 

Recta 0+020.39 
  

12.44 

Recta 0+032.83 
  

11.642 

Recta 0+044.47 
  

25.636 

Recta 0+070.11 
  

4.995 

 
0+075.10 

   
Taula 5. Traçat en planta de la Plaça de l’Ajuntament. 

Traçat en alçat 

PK Cota Kv Tangent Fletxa Pendent 

0+000,00 980.19 0 0.000 0.000 24.9 

0+000,50 980.32 0 0.000 0.000 3.7 

0+004,72 980.47 0 0.000 0.000 -3.5 

0+070,11 978.20 0 0.000 0.000 2.0 

0+075,10 978.30 
    

Taula 6. Traçat en alçat de la Plaça de l’Ajuntament. 

3.4. Plaça de Marià Vila d’Abadal 

A la Plaça de Marià Vila d’Abadal, com en la Plaça de l’Ajuntament, degut a les 

característiques del trànsit que suportarà, tampoc es dimensionarà cap carril de 

circulació, si bé el dibuix del paviment deixarà intuir un carril de circulació. 

L’eix utilitzat en aquesta plaça també estarà format per rectes, sense clotoides ni acords 

verticals. 
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Al tractar-se d’una repavimentació, s’haurà de tenir en compte de no alçar la cota del 

nou paviment per sobre de les entrades de les cases o dels carrers que hi conflueixen. 

Traçat en planta 

Tipus PK Radi Paràmetre Longitud 

Recta 0+000.00 
  

39.841 

Recta 0+039.84 
  

8.880 

Recta 0+048.72 
  

18.617 

 
0+067.34 

   
Taula 7. Traçat en planta de la Plaça de Marià Vila d’Abadal. 

Traçat en alçat 

PK Cota Kv Tangent Fletxa Pendent 

0+000.00 978.06 0 0.000 0.000 -3.4 

0+024.50 977.23 0 0.000 0.000 0.2 

0+039.98 977.25 0 0.000 0.000 1.8 

0+052.21 977.47 0 0.000 0.000 3.0 

0+067.34 977.92 0 
   

Taula 8. Traçat en alçat de la Plaça de Marià Vila d’Abadal. 
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A. Apèndix 

A.1. Vial 1 

Alineacions en planta 

Tipus PK Coord. X Coord. Y Azimut Radi Paràmetre Longitud 

Corba 0+000.000 442926.673 4663432.556 185.306 -7.000 0.000 7.732 

Clotoide 0+007.732 442931.855 4663427.350 114.989 -7.000 5.575 0.947 

Clotoide 0+008.679 442932.784 4663427.171 110.683 0.000 5.575 1.321 

Clotoide 0+010.000 442934.087 4663426.950 110.702 2303.523 5.575 10.000 

Clotoide 0+020.000 442943.933 4663425.202 112.024 268.851 5.575 8.970 

Corba 0+028.970 442952.705 4663423.333 114.989 150.000 0.000 1.030 

Corba 0+030.000 442953.706 4663423.089 115.426 150.000 0.000 10.000 

Corba 0+040.000 442963.327 4663420.368 119.671 150.000 0.000 10.000 

Corba 0+050.000 442972.745 4663417.012 123.915 150.000 0.000 4.571 

Clotoide 0+054.571 442976.970 4663415.270 125.855 150.000 38.183 5.429 

Clotoide 0+060.000 442981.926 4663413.052 127.515 339.817 38.183 4.290 

Clotoide 0+064.290 442985.814 4663411.239 127.917 0.000 63.631 5.710 

Clotoide 0+070.000 442990.987 4663408.821 127.661 -709.139 63.631 10.000 

Clotoide 0+080.000 443000.104 4663404.713 125.977 -257.732 63.631 0.486 

Corba 0+080.486 443000.550 4663404.521 125.855 -250.000 0.000 9.514 

Corba 0+090.000 443009.359 4663400.930 123.432 -250.000 0.000 0.980 

Clotoide 0+090.980 443010.274 4663400.579 123.183 -250.000 45.926 8.437 

Recta 0+099.417 443018.191 4663397.663 122.109 0.000 0.000 0.583 

Recta 0+100.000 443018.740 4663397.464 122.109 0.000 0.000 10.000 

Recta 0+110.000 443028.143 4663394.061 122.109 0.000 0.000 10.000 

Recta 0+120.000 443037.546 4663390.658 122.109 0.000 0.000 10.000 

Recta 0+130.000 443046.949 4663387.254 122.109 0.000 0.000 10.000 

Recta 0+140.000 443056.352 4663383.851 122.109 0.000 0.000 10.000 

Recta 0+150.000 443065.755 4663380.447 122.109 0.000 0.000 10.000 

Recta 0+160.000 443075.158 4663377.044 122.109 0.000 0.000 9.785 

Clotoide 0+169.785 443084.359 4663373.713 122.109 0.000 20.019 0.215 

Clotoide 0+170.000 443084.561 4663373.640 122.105 -1868.225 20.019 7.801 

Corba 0+177.801 443091.964 4663371.189 117.006 -50.000 0.000 1.326 

Clotoide 0+179.126 443093.247 4663370.856 115.318 -50.000 17.323 0.874 

Clotoide 0+180.000 443094.097 4663370.654 114.287 -58.522 17.323 5.128 

Recta 0+185.128 443099.127 4663369.660 111.498 0.000 0.000 4.872 

Recta 0+190.000 443103.920 4663368.785 111.498 0.000 0.000 10.000 

Recta 0+200.000 443113.757 4663366.989 111.498 0.000 0.000 10.000 
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Recta 0+210.000 443123.595 4663365.192 111.498 0.000 0.000 10.000 

Recta 0+220.000 443133.432 4663363.396 111.498 0.000 0.000 10.000 

Recta 0+230.000 443143.269 4663361.600 111.498 0.000 0.000 1.094 

 
0+231.094 443144.345 4663361.403 111.498 

   
Taula 9. Alineacions en planta del Vial 1. 

Rasant 

PK C. Terreny C. Rasant C. Roja Pendent 

0+000.000 979.587 978.943 -0.644 0.036 

0+001.639 979.702 979.002 -0.700 0.036 

0+002.245 979.718 979.023 -0.695 0.036 

0+002.803 979.656 979.043 -0.613 0.036 

0+007.732 979.843 979.216 -0.627 0.029 

0+008.679 979.863 979.240 -0.623 0.022 

0+010.000 979.888 979.257 -0.631 0.012 

0+015.831 980.001 979.284 -0.717 0.003 

0+016.443 980.002 979.285 -0.717 0.003 

0+016.634 979.989 979.286 -0.703 0.003 

0+020.000 980.056 979.295 -0.761 0.003 

0+028.387 980.275 979.318 -0.957 0.003 

0+028.970 980.292 979.320 -0.972 0.003 

0+030.000 980.323 979.323 -1.000 0.003 

0+032.066 980.388 979.328 -1.060 0.003 

0+032.262 980.407 979.329 -1.078 0.003 

0+032.430 980.413 979.329 -1.084 0.003 

0+040.000 980.981 979.350 -1.631 0.003 

0+044.265 981.336 979.348 -1.988 -0.004 

0+044.980 981.348 979.344 -2.004 -0.005 

0+047.023 981.271 979.330 -1.941 -0.009 

0+050.000 981.287 979.297 -1.990 -0.014 

0+054.571 981.313 979.216 -2.097 -0.021 

0+057.313 981.330 979.151 -2.179 -0.026 

0+060.000 980.911 979.076 -1.835 -0.030 

0+061.755 980.637 979.020 -1.617 -0.033 

0+064.290 980.307 978.930 -1.377 -0.038 

0+065.886 980.099 978.867 -1.232 -0.040 

0+070.000 979.798 978.688 -1.110 -0.047 

0+070.611 979.753 978.658 -1.095 -0.048 

0+072.406 979.230 978.569 -0.661 -0.051 

0+076.961 979.470 978.319 -1.151 -0.059 
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0+080.000 979.082 978.132 -0.950 -0.064 

0+080.486 979.021 978.101 -0.920 -0.065 

0+084.963 978.453 977.795 -0.658 -0.072 

0+090.000 978.125 977.410 -0.715 -0.081 

0+090.980 978.063 977.330 -0.733 -0.082 

0+094.509 977.843 977.029 -0.814 -0.088 

0+099.417 977.655 976.576 -1.079 -0.096 

0+099.584 977.649 976.560 -1.089 -0.097 

0+100.000 977.562 976.520 -1.042 -0.097 

0+108.641 975.758 975.623 -0.135 -0.107 

0+110.000 975.655 975.477 -0.178 -0.107 

0+116.402 975.168 974.791 -0.377 -0.107 

0+120.000 974.739 974.405 -0.334 -0.107 

0+126.461 973.969 973.713 -0.256 -0.107 

0+130.000 973.574 973.334 -0.240 -0.107 

0+137.880 972.695 972.489 -0.206 -0.107 

0+139.502 972.052 972.316 0.264 -0.107 

0+140.000 971.841 972.262 0.421 -0.107 

0+143.060 970.545 971.934 1.389 -0.107 

0+148.869 969.866 971.312 1.446 -0.107 

0+150.000 969.780 971.191 1.411 -0.107 

0+155.221 969.382 970.631 1.249 -0.107 

0+160.000 968.813 970.119 1.306 -0.107 

0+161.473 968.637 969.961 1.324 -0.107 

0+169.785 968.000 969.070 1.070 -0.107 

0+170.000 967.984 969.047 1.063 -0.107 

0+177.720 967.391 968.220 0.829 -0.107 

0+177.801 967.386 968.211 0.825 -0.107 

0+178.469 967.340 968.140 0.800 -0.107 

0+178.822 967.314 968.102 0.788 -0.107 

0+178.865 967.289 968.097 0.808 -0.107 

0+179.126 967.254 968.069 0.815 -0.107 

0+180.000 967.136 967.976 0.840 -0.107 

0+185.128 966.449 967.426 0.977 -0.107 

0+190.000 965.798 966.904 1.106 -0.107 

0+200.000 964.462 965.832 1.370 -0.107 

0+203.540 963.990 965.453 1.463 -0.107 

0+204.908 963.850 965.306 1.456 -0.107 

0+206.593 963.748 965.126 1.378 -0.107 
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0+210.000 963.557 964.761 1.204 -0.107 

0+220.000 962.997 963.689 0.692 -0.107 

0+224.742 962.731 963.181 0.450 -0.107 

0+230.000 962.637 962.617 -0.020 -0.107 

0+231.094 962.618 962.500 -0.118 -0.107 

Taula 10. Rasant del Vial 1. 

Peralts 

PK Esquerra Dreta 

0+000.000 -12.000 8.000 

0+007.732 -12.000 8.000 

0+008.679 -12.000 0.000 

0+010.000 -10.702 -0.521 

0+020.000 -0.841 -4.463 

0+028.970 8.000 -8.000 

0+030.000 8.000 -8.000 

0+040.000 8.000 -8.000 

0+050.000 8.000 -8.000 

0+054.571 8.000 -8.000 

0+060.000 3.531 -3.531 

0+064.290 0.000 0.000 

0+070.000 -3.398 3.398 

0+077.733 -8.000 8.000 

0+080.000 -8.000 8.000 

0+090.000 -8.000 8.000 

0+093.733 -8.000 8.000 

0+097.308 -2.000 2.000 

0+099.417 0.000 2.000 

0+100.000 0.553 2.000 

0+101.526 2.000 2.000 

0+110.000 2.000 2.000 

0+120.000 2.000 2.000 

0+130.000 2.000 2.000 

0+140.000 2.000 2.000 

0+150.000 2.000 2.000 

0+160.000 2.000 2.000 

0+167.782 2.000 2.000 

0+169.785 0.000 2.000 

0+170.000 -0.215 2.000 

0+171.789 -2.000 2.000 
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0+174.463 -8.000 8.000 

0+180.000 -8.000 8.000 

0+182.463 -8.000 8.000 

0+183.627 -2.000 2.000 

0+185.128 0.000 2.000 

0+186.628 2.000 2.000 

0+190.000 2.000 2.000 

0+200.000 2.000 2.000 

0+210.000 2.000 2.000 

0+220.000 2.000 2.000 

0+230.000 2.000 2.000 

0+231.094 2.000 2.000 

Taula 11. Peralts del Vial 1. 

A.2. Vial 2 

Alineacions en planta 

Tipus PK Coord. X Coord. Y Azimut Radi Paràmetre Longitud 

Recta 0+000.000 442881.996 4663444.467 126.803 0.000 0.000 9.053 

Clotoide 0+009.053 442890.259 4663440.767 126.803 0.000 34.642 0.947 

Clotoide 0+010.000 442891.123 4663440.380 126.779 -1267.833 34.642 10.000 

Clotoide 0+020.000 442900.322 4663436.461 123.624 -109.630 34.642 10.000 

Clotoide 0+030.000 442909.833 4663433.397 115.165 -57.292 34.642 10.000 

Clotoide 0+040.000 442919.720 4663432.034 101.401 -38.779 34.642 9.056 

Corba 0+049.056 442928.698 4663432.990 84.359 -30.000 0.000 0.944 

Corba 0+050.000 442929.610 4663433.234 82.355 -30.000 0.000 10.000 

Corba 0+060.000 442938.599 4663437.508 61.134 -30.000 0.000 10.000 

Corba 0+070.000 442945.695 4663444.489 39.914 -30.000 0.000 10.000 

Corba 0+080.000 442950.117 4663453.406 18.693 -30.000 0.000 5.888 

Clotoide 0+085.888 442951.259 4663459.173 6.198 -30.000 31.936 4.112 

Clotoide 0+090.000 442951.389 4663463.280 398.000 -34.127 31.936 10.000 

Clotoide 0+100.000 442949.784 4663473.125 382.467 -51.289 31.936 10.000 

Clotoide 0+110.000 442946.296 4663482.488 373.176 -103.174 31.936 9.885 

Recta 0+119.885 442941.968 4663491.374 370.126 0.000 0.000 0.115 

Recta 0+120.000 442941.916 4663491.476 370.126 0.000 0.000 7.329 

Clotoide 0+127.329 442938.601 4663498.013 370.126 0.000 31.936 2.671 

Clotoide 0+130.000 442937.396 4663500.397 370.348 381.856 31.936 10.000 

Clotoide 0+140.000 442933.171 4663509.458 375.137 80.492 31.936 10.000 

Clotoide 0+150.000 442930.105 4663518.962 386.167 44.987 31.936 10.000 

Clotoide 0+160.000 442929.210 4663528.892 3.439 31.218 31.936 1.326 
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Corba 0+161.326 442929.310 4663530.214 6.198 30.000 0.000 8.674 

Corba 0+170.000 442931.381 4663538.606 24.604 30.000 0.000 10.000 

Corba 0+180.000 442936.611 4663547.075 45.825 30.000 0.000 10.000 

Corba 0+190.000 442944.323 4663553.367 67.046 30.000 0.000 1.192 

Clotoide 0+191.192 442945.370 4663553.936 69.575 30.000 30.367 8.808 

Clotoide 0+200.000 442953.637 4663556.908 85.588 42.049 30.367 10.000 

Clotoide 0+210.000 442963.545 4663558.159 97.276 77.294 30.367 10.000 

Clotoide 0+220.000 442973.542 4663558.120 102.061 477.638 30.367 1.931 

Clotoide 0+221.931 442975.472 4663558.055 102.190 0.000 32.392 8.069 

Clotoide 0+230.000 442983.538 4663557.861 100.214 -130.026 32.392 10.000 

Clotoide 0+240.000 442993.519 4663558.370 92.285 -58.067 32.392 10.000 

Clotoide 0+250.000 443003.251 4663560.579 78.287 -37.380 32.392 4.719 

Corba 0+254.719 443007.580 4663562.449 69.575 -32.000 0.000 5.281 

Corba 0+260.000 443012.048 4663565.253 59.068 -32.000 0.000 10.000 

Corba 0+270.000 443018.992 4663572.392 39.174 -32.000 0.000 10.000 

Corba 0+280.000 443023.406 4663581.320 19.280 -32.000 0.000 10.000 

Corba 0+290.000 443024.860 4663591.172 399.385 -32.000 0.000 10.000 

Corba 0+300.000 443023.216 4663600.995 379.491 -32.000 0.000 10.000 

Corba 0+310.000 443018.631 4663609.836 359.596 -32.000 0.000 9.375 

Clotoide 0+319.375 443012.054 4663616.470 340.946 -32.000 14.818 0.625 

Clotoide 0+320.000 443011.550 4663616.840 339.759 -35.207 14.818 6.236 

Clotoide 0+326.236 443006.286 4663620.180 334.121 0.000 10.187 3.764 

Clotoide 0+330.000 443003.095 4663622.175 338.466 27.572 10.187 0.953 

Corba 0+330.953 443002.321 4663622.731 340.946 22.000 0.000 9.047 

Corba 0+340.000 442996.384 4663629.473 367.124 22.000 0.000 10.000 

Corba 0+350.000 442993.558 4663638.975 396.062 22.000 0.000 10.000 

Corba 0+360.000 442995.190 4663648.754 24.999 22.000 0.000 10.000 

Corba 0+370.000 443000.950 4663656.823 53.936 22.000 0.000 7.980 

Clotoide 0+377.980 443007.748 4663660.919 77.027 22.000 10.012 2.020 

Clotoide 0+380.000 443009.664 4663661.557 81.577 39.528 10.012 2.536 

Recta 0+382.536 443012.109 4663662.229 83.619 0.000 0.000 4.390 

 
0+386.923 443016.355 4663663.346 83.619 

   
Taula 12. Alineacions en planta del Vial 2. 

Rasant 

PK C. Terreny C. Rasant C. Roja Pendent 

0+000.000 983.012 983.012 0.000 -0.034 

0+003.934 982.807 982.877 0.070 -0.034 

0+004.477 982.709 982.858 0.149 -0.034 

0+009.053 982.643 982.660 0.017 -0.055 
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0+010.000 982.629 982.606 -0.023 -0.059 

0+010.693 982.619 982.563 -0.056 -0.063 

0+013.808 982.461 982.343 -0.118 -0.078 

0+017.600 982.370 982.010 -0.360 -0.097 

0+020.000 982.302 981.764 -0.538 -0.105 

0+024.053 982.178 981.340 -0.838 -0.105 

0+024.241 982.172 981.320 -0.852 -0.105 

0+024.998 982.134 981.241 -0.893 -0.105 

0+025.044 982.137 981.236 -0.901 -0.105 

0+025.298 982.144 981.210 -0.934 -0.105 

0+025.557 982.145 981.183 -0.962 -0.105 

0+026.251 982.085 981.110 -0.975 -0.105 

0+030.000 981.770 980.718 -1.052 -0.105 

0+031.007 981.688 980.613 -1.075 -0.105 

0+033.499 981.050 980.353 -0.697 -0.105 

0+035.494 980.975 980.144 -0.831 -0.105 

0+040.000 980.484 979.673 -0.811 -0.105 

0+043.471 980.071 979.310 -0.761 -0.105 

0+047.153 979.563 978.925 -0.638 -0.105 

0+048.911 979.263 978.741 -0.522 -0.105 

0+049.056 979.257 978.726 -0.531 -0.105 

0+050.000 979.211 978.627 -0.584 -0.105 

0+054.352 978.943 978.173 -0.770 -0.105 

0+060.000 978.444 977.582 -0.862 -0.105 

0+060.420 978.403 977.538 -0.865 -0.105 

0+061.120 978.288 977.465 -0.823 -0.105 

0+064.659 976.732 977.095 0.363 -0.105 

0+065.469 976.568 977.010 0.442 -0.105 

0+070.000 976.337 976.537 0.200 -0.105 

0+070.938 976.293 976.439 0.146 -0.105 

0+071.286 976.221 976.402 0.181 -0.105 

0+071.941 975.884 976.334 0.450 -0.105 

0+075.807 974.378 975.930 1.552 -0.105 

0+080.000 973.275 975.491 2.216 -0.105 

0+080.864 973.060 975.401 2.341 -0.105 

0+084.175 971.830 975.055 3.225 -0.105 

0+085.888 971.789 974.877 3.088 -0.102 

0+086.722 971.772 974.793 3.021 -0.100 

0+090.000 971.602 974.480 2.878 -0.092 

0+100.000 971.257 973.686 2.429 -0.067 
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0+105.129 971.162 973.374 2.212 -0.054 

0+110.000 971.059 973.138 2.079 -0.043 

0+115.114 970.976 972.953 1.977 -0.031 

0+119.885 970.780 972.806 2.026 -0.031 

0+120.000 970.775 972.803 2.028 -0.031 

0+127.329 970.477 972.578 2.101 -0.031 

0+130.000 970.368 972.496 2.128 -0.031 

0+134.628 970.172 972.354 2.182 -0.031 

0+135.103 970.163 972.339 2.176 -0.031 

0+137.081 970.150 972.279 2.129 -0.031 

0+140.000 970.236 972.189 1.953 -0.031 

0+150.000 970.190 971.882 1.692 -0.031 

0+153.529 970.000 971.774 1.774 -0.031 

0+153.822 969.832 971.765 1.933 -0.031 

0+154.807 969.837 971.735 1.898 -0.031 

0+154.832 969.837 971.734 1.897 -0.031 

0+155.063 969.921 971.727 1.806 -0.031 

0+158.621 970.763 971.618 0.855 -0.031 

0+158.905 970.794 971.609 0.815 -0.031 

0+160.000 970.887 971.575 0.688 -0.031 

0+161.326 970.991 971.535 0.544 -0.031 

0+161.924 971.035 971.516 0.481 -0.031 

0+164.979 971.260 971.423 0.163 -0.031 

0+170.000 971.788 971.268 -0.520 -0.031 

0+172.889 972.040 971.180 -0.860 -0.031 

0+177.465 972.425 971.042 -1.383 -0.028 

0+180.000 972.926 970.977 -1.949 -0.024 

0+184.882 973.743 970.877 -2.866 -0.017 

0+188.899 973.201 970.820 -2.381 -0.011 

0+190.000 973.077 970.809 -2.268 -0.009 

0+191.192 972.931 970.799 -2.132 -0.008 

0+192.023 972.822 970.793 -2.029 -0.007 

0+196.049 972.969 970.778 -2.191 -0.001 

0+197.426 973.060 970.779 -2.281 0.001 

0+199.411 972.933 970.784 -2.149 0.004 

0+200.000 972.911 970.787 -2.124 0.005 

0+202.406 972.809 970.803 -2.006 0.009 

0+208.923 972.596 970.881 -1.715 0.013 

0+210.000 972.554 970.895 -1.659 0.013 

0+213.580 972.406 970.942 -1.464 0.013 
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0+215.163 972.312 970.962 -1.350 0.013 

0+216.919 972.074 970.985 -1.089 0.013 

0+220.000 972.121 971.025 -1.096 0.013 

0+220.143 972.123 971.027 -1.096 0.013 

0+221.931 972.062 971.050 -1.012 0.013 

0+229.757 971.818 971.152 -0.666 0.013 

0+230.000 971.817 971.155 -0.662 0.013 

0+232.056 971.810 971.182 -0.628 0.013 

0+232.784 971.643 971.191 -0.452 0.013 

0+235.648 971.192 971.229 0.037 0.013 

0+237.896 971.159 971.258 0.099 0.013 

0+239.991 971.194 971.285 0.091 0.013 

0+240.000 971.194 971.285 0.091 0.013 

0+241.808 971.140 971.309 0.169 0.013 

0+248.262 970.567 971.393 0.826 0.013 

0+248.734 970.564 971.399 0.835 0.013 

0+250.000 970.615 971.415 0.800 0.013 

0+251.802 970.705 971.439 0.734 0.013 

0+254.062 970.657 971.468 0.811 0.013 

0+254.719 970.644 971.477 0.833 0.013 

0+255.160 970.636 971.482 0.846 0.013 

0+257.516 970.701 971.513 0.812 0.013 

0+258.376 970.406 971.524 1.118 0.013 

0+259.423 970.776 971.538 0.762 0.013 

0+259.434 970.775 971.538 0.763 0.013 

0+259.450 970.776 971.538 0.762 0.013 

0+260.000 970.742 971.545 0.803 0.013 

0+262.357 970.611 971.576 0.965 0.013 

0+263.475 970.707 971.591 0.884 0.013 

0+264.123 970.534 971.599 1.065 0.013 

0+266.531 970.060 971.630 1.570 0.013 

0+268.731 970.472 971.659 1.187 0.013 

0+270.000 970.459 971.675 1.216 0.013 

0+276.181 970.470 971.756 1.286 0.013 

0+276.235 970.465 971.756 1.291 0.013 

0+276.262 970.472 971.757 1.285 0.013 

0+276.269 970.471 971.757 1.286 0.013 

0+276.574 970.424 971.761 1.337 0.013 

0+278.658 970.145 971.788 1.643 0.013 

0+279.200 970.034 971.795 1.761 0.013 
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0+280.000 970.058 971.805 1.747 0.013 

0+281.263 970.098 971.822 1.724 0.013 

0+281.349 970.104 971.823 1.719 0.013 

0+284.286 970.103 971.861 1.758 0.013 

0+284.686 970.115 971.866 1.751 0.013 

0+286.020 970.096 971.884 1.788 0.013 

0+288.290 970.129 971.913 1.784 0.013 

0+288.997 970.124 971.922 1.798 0.013 

0+290.000 970.130 971.935 1.805 0.013 

0+290.797 970.136 971.946 1.810 0.013 

0+298.075 970.176 972.040 1.864 0.013 

0+300.000 970.285 972.065 1.780 0.013 

0+300.392 970.309 972.071 1.762 0.013 

0+303.637 970.166 972.115 1.949 0.016 

0+306.947 970.027 972.183 2.156 0.025 

0+308.437 969.879 972.223 2.344 0.029 

0+310.000 969.708 972.271 2.563 0.033 

0+310.108 969.698 972.275 2.577 0.033 

0+311.538 969.580 972.325 2.745 0.037 

0+313.261 969.457 972.393 2.936 0.042 

0+316.612 969.600 972.549 2.949 0.051 

0+316.984 969.506 972.568 3.062 0.052 

0+317.451 969.649 972.592 2.943 0.053 

0+319.375 969.750 972.699 2.949 0.058 

0+320.000 969.784 972.736 2.952 0.060 

0+322.254 969.913 972.877 2.964 0.066 

0+322.951 970.007 972.924 2.917 0.068 

0+323.172 970.016 972.939 2.923 0.068 

0+323.504 970.119 972.962 2.843 0.069 

0+323.735 970.099 972.978 2.879 0.070 

0+326.236 970.616 973.160 2.544 0.076 

0+326.511 970.674 973.182 2.508 0.077 

0+328.773 970.910 973.363 2.453 0.083 

0+329.955 970.833 973.463 2.630 0.086 

0+330.000 970.835 973.467 2.632 0.086 

0+330.953 970.837 973.551 2.714 0.089 

0+330.976 970.837 973.553 2.716 0.089 

0+332.826 970.639 973.722 3.083 0.094 

0+334.226 970.316 973.854 3.538 0.094 

0+334.543 970.408 973.884 3.476 0.094 
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0+335.260 970.638 973.952 3.314 0.094 

0+340.000 970.429 974.400 3.971 0.094 

0+340.720 970.383 974.468 4.085 0.094 

0+342.280 970.527 974.615 4.088 0.094 

0+344.684 970.761 974.842 4.081 0.094 

0+346.837 970.852 975.046 4.194 0.094 

0+350.000 971.871 975.337 3.466 0.087 

0+350.138 971.914 975.349 3.435 0.086 

0+351.012 972.187 975.423 3.236 0.082 

0+351.126 972.196 975.432 3.236 0.082 

0+358.570 973.069 975.921 2.852 0.049 

0+358.997 973.134 975.942 2.808 0.048 

0+360.000 973.585 975.987 2.402 0.043 

0+361.064 974.049 976.031 1.982 0.039 

0+362.354 974.632 976.077 1.445 0.033 

0+367.006 976.245 976.184 -0.061 0.013 

0+368.623 976.277 976.199 -0.078 0.006 

0+369.683 976.311 976.203 -0.108 0.001 

0+369.723 976.273 976.203 -0.070 0.001 

0+370.000 976.270 976.203 -0.067 0.000 

0+370.725 976.260 976.201 -0.059 -0.003 

0+372.181 976.196 976.192 -0.004 -0.010 

0+372.258 976.301 976.191 -0.110 -0.010 

0+380.000 976.016 976.006 0.000 -0.020 

0+386.923 975.900 975.900 0.000 -0.020 

Taula 13. Rasant del Vial 2. 

Peralts 

PK Esquerra Dreta 

0+000.000 -2.000 -2.000 

0+007.624 -2.000 -0.316 

0+009.053 -2.000 0.000 

0+017.624 -2.000 1.500 

0+020.483 -2.000 2.000 

0+027.624 -3.250 3.250 

0+037.624 -5.000 5.000 

0+047.624 -6.749 6.749 

0+049.056 -7.000 7.000 

0+057.624 -7.000 7.000 

0+067.624 -7.000 7.000 
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0+077.624 -7.000 7.000 

0+085.888 -7.000 7.000 

0+087.624 -6.643 6.643 

0+097.624 -4.584 4.584 

0+107.624 -2.525 2.525 

0+117.624 -0.466 0.466 

0+119.885 0.000 0.000 

0+127.624 1.307 -1.307 

0+137.624 2.996 -2.996 

0+147.624 4.686 -4.686 

0+157.624 6.375 -6.375 

0+161.326 7.000 -7.000 

0+167.624 7.000 -7.000 

0+177.624 7.000 -7.000 

0+187.624 7.000 -7.000 

0+191.192 7.000 -7.000 

0+197.624 5.535 -5.535 

0+207.624 3.258 -3.258 

0+217.624 0.981 -0.981 

0+221.931 0.000 0.000 

0+227.624 -1.215 1.215 

0+237.624 -3.350 3.350 

0+247.624 -5.485 5.485 

0+254.719 -7.000 7.000 

0+257.624 -7.000 7.000 

0+267.624 -7.000 7.000 

0+277.624 -7.000 7.000 

0+287.624 -7.000 7.000 

0+297.624 -7.000 7.000 

0+307.624 -7.000 7.000 

0+317.624 -7.000 7.000 

0+319.375 -7.000 7.000 

0+326.236 0.000 0.000 

0+327.624 2.060 -2.060 

0+330.953 7.000 -7.000 

0+337.624 7.000 -7.000 

0+347.624 7.000 -7.000 

0+357.624 7.000 -7.000 

0+367.624 7.000 -7.000 
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0+377.624 7.000 -7.000 

0+377.980 7.000 -7.000 

0+381.234 2.000 -2.000 

0+382.536 0.000 -2.000 

0+383.837 -2.000 -2.000 

0+386.923 -2.000 -2.000 

Taula 14. Peralts del Vial 2. 

Sobreamples 

PK Valor Esq. Valor Dr. 

0+000.000 0.000 0.000 

0+010.000 0.000 0.000 

0+019.056 0.000 0.000 

0+020.000 0.042 0.042 

0+030.000 0.492 0.492 

0+040.000 0.942 0.942 

0+049.056 1.350 1.350 

0+050.000 1.350 1.350 

0+060.000 1.350 1.350 

0+070.000 1.350 1.350 

0+080.000 1.350 1.350 

0+085.888 1.350 1.350 

0+090.000 1.165 1.165 

0+100.000 0.715 0.715 

0+110.000 0.265 0.265 

0+115.888 0.000 0.000 

0+120.000 0.000 0.000 

0+130.000 0.000 0.000 

0+131.326 0.000 0.000 

0+140.000 0.390 0.390 

0+150.000 0.840 0.840 

0+160.000 1.290 1.290 

0+161.326 1.350 1.350 

0+170.000 1.350 1.350 

0+180.000 1.350 1.350 

0+190.000 1.350 1.350 

0+191.192 1.350 1.350 

0+200.000 0.954 0.954 

0+210.000 0.504 0.504 

0+220.000 0.054 0.054 
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0+221.192 0.000 0.000 

0+224.719 0.000 0.000 

0+230.000 0.223 0.223 

0+240.000 0.645 0.645 

0+250.000 1.067 1.067 

0+254.719 1.266 1.266 

0+260.000 1.266 1.266 

0+270.000 1.266 1.266 

0+280.000 1.266 1.266 

0+290.000 1.266 1.266 

0+300.000 1.266 1.266 

0+310.000 1.266 1.266 

0+311.875 1.266 1.266 

0+320.000 0.550 0.550 

0+326.236 0.000 0.000 

0+330.000 0.567 0.567 

0+338.453 1.841 1.841 

0+340.000 1.841 1.841 

0+350.000 1.841 1.841 

0+360.000 1.841 1.841 

0+370.000 1.841 1.841 

0+370.480 1.841 1.841 

0+380.000 0.387 0.387 

0+382.536 0.000 0.000 

0+386.923 0.000 0.000 

Taula 15. Sobreamples del Vial 2. 

A.3. Plaça de l’Ajuntament 

Alineacions en planta 

Tipus PK Coord. X Coord. Y Azimut Radi Paràmetre Longitud 

Recta 0+000.000 442912.527 4663565.582 78.496 0.000 0.000 0.497 

Recta 0+000.497 442912.996 4663565.746 78.496 0.000 0.000 4.402 

Recta 0+004.899 442917.149 4663567.205 84.408 0.000 0.000 5.101 

Recta 0+010.000 442922.098 4663568.442 84.408 0.000 0.000 2.451 

Recta 0+012.451 442924.475 4663569.036 85.674 0.000 0.000 7.549 

Recta 0+020.000 442931.834 4663570.721 85.674 0.000 0.000 0.389 

Recta 0+020.389 442932.213 4663570.808 87.996 0.000 0.000 9.611 

Recta 0+030.000 442941.654 4663572.609 87.996 0.000 0.000 2.830 

Recta 0+032.830 442944.433 4663573.139 88.418 0.000 0.000 7.170 
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Recta 0+040.000 442951.485 4663574.437 88.418 0.000 0.000 4.472 

Recta 0+044.472 442955.883 4663575.246 87.294 0.000 0.000 5.528 

Recta 0+050.000 442961.302 4663576.342 87.294 0.000 0.000 10.000 

Recta 0+060.000 442971.103 4663578.324 87.294 0.000 0.000 10.000 

Recta 0+070.000 442980.905 4663580.307 87.294 0.000 0.000 0.108 

Recta 0+070.108 442981.011 4663580.328 87.294 0.000 0.000 4.995 

 
0+075.102 442985.906 4663581.319 87.294 

   
Taula 16. Alineacions en planta de la Plaça de l’Ajuntament. 

Rasant 

PK C. Terreny C. Rasant C. Roja Pendent 

0+000.000 980.192 980.192 0.000 0.249 

0+004.015 980.266 980.445 0.179 0.037 

0+005.117 980.283 980.457 0.174 -0.035 

0+006.280 980.276 980.417 0.141 -0.035 

0+008.480 980.248 980.341 0.093 -0.035 

0+009.186 980.266 980.316 0.050 -0.035 

0+017.336 979.918 980.033 0.115 -0.035 

0+036.699 979.269 979.360 0.091 -0.035 

0+043.219 979.031 979.134 0.103 -0.035 

0+048.672 978.817 978.945 0.128 -0.035 

0+064.137 978.476 978.407 -0.069 -0.035 

0+065.070 978.404 978.375 -0.029 -0.035 

0+070.322 978.321 978.204 -0.117 0.020 

0+073.110 978.307 978.260 -0.047 0.020 

0+075.092 978.367 978.300 -0.067 0.020 

0+075.102 978.367 978.300 -0.067 0.020 

Taula 17. Rasant de la Plaça de l’Ajuntament. 

A.4. Plaça de Marià Vila d’Abadal 

Alineacions en planta 

Tipus PK Coord. X Coord. Y Azimut Radi Paràmetre Longitud 

Recta 0+000.000 442957.538 4663656.737 167.839 0.000 0.000 10.000 

Recta 0+010.000 442962.378 4663647.987 167.839 0.000 0.000 10.000 

Recta 0+020.000 442967.218 4663639.236 167.839 0.000 0.000 10.000 

Recta 0+030.000 442972.057 4663630.485 167.839 0.000 0.000 9.841 

Recta 0+039.841 442976.820 4663621.873 151.091 0.000 0.000 0.159 

Recta 0+040.000 442976.931 4663621.759 151.091 0.000 0.000 8.721 

Recta 0+048.721 442982.991 4663615.487 182.852 0.000 0.000 1.279 
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Recta 0+050.000 442983.331 4663614.254 182.852 0.000 0.000 10.000 

Recta 0+060.000 442985.992 4663604.615 182.852 0.000 0.000 7.338 

 0+067.338 442987.945 4663597.541 182.852 
   

Taula 18. Alineacions de la Plaça de Marià Vila d’Abadal. 

Rasant 

PK C. Terreny C. Rasant C. Roja Pendent 

0+000.010 977.822 978.058 0.236 -0.034 

0+000.095 977.820 978.055 0.235 -0.034 

0+000.138 977.818 978.054 0.236 -0.034 

0+003.151 977.803 977.951 0.148 -0.034 

0+009.118 977.575 977.748 0.173 -0.034 

0+009.434 977.564 977.738 0.174 -0.034 

0+009.510 977.559 977.735 0.176 -0.034 

0+010.000 977.544 977.718 0.174 -0.034 

0+020.000 977.267 977.379 0.112 -0.034 

0+021.967 977.245 977.312 0.067 -0.034 

0+022.548 977.247 977.292 0.045 -0.034 

0+023.471 977.237 977.261 0.024 -0.034 

0+024.213 977.244 977.236 -0.008 -0.034 

0+024.589 977.260 977.226 -0.034 0.002 

0+030.000 977.282 977.234 -0.048 0.002 

0+033.884 977.287 977.240 -0.047 0.002 

0+037.490 977.354 977.246 -0.108 0.002 

0+040.000 977.405 977.250 -0.155 0.018 

0+044.527 977.498 977.331 -0.167 0.018 

0+050.000 977.687 977.430 -0.257 0.018 

0+050.860 977.716 977.445 -0.271 0.018 

0+060.000 978.155 977.703 -0.452 0.030 

0+060.398 978.174 977.715 -0.459 0.030 

0+060.815 978.194 977.728 -0.466 0.030 

0+060.922 978.199 977.731 -0.468 0.030 

0+061.030 978.203 977.734 -0.469 0.030 

0+067.338 978.390 977.923 -0.467 0.030 

Taula 19. Rasant de la Plaça de Marià Vila d’Abadal. 
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1. Introducció 

L’objecte d’aquest annex és quantificar els moviments de terres produïts com a 

conseqüència de l’execució del present projecte, i establir les necessitats de préstec de 

sòl per l’esplanada. 

També es descriuran els treballs previs als moviments de terra: retirada d’obstacles i 

enderroc de l’actual paviment. 

Els càlculs dels volums de terres i materials s’han efectuat amb el programa MDT en 

base a l’AutoCAD. 

2. Treballs previs 

Per realitzar els moviments de terres per dur a terme l’esplanada, primer s’haurà 

d’alliberar d’obstacles la zona afectada per la present obra. Aquests treballs previs a 

efectuar seran els següents. 

En els vials: 

- Tala d’arbres: 39 unitats. 

- Retirada dels guarda-rails: 33.15 m. 

- Retirada de senyals de trànsit: 1 unitat. 

- Enderroc de les cases d’auto-construcció de bloc de formigó: 192.15 m
2
. 

- Desmuntatge dels hivernacles: 135.12 m
2
. 

- Desviació de la línia telefònica. 

Per la repavimentació de les places: 

- Retirada de mobiliari urbà: 2 papereres, 4 bancs, 7 jardineres, 63 m de barana. 

- Retirada de tanques de fusta: 7 m. 

- Retirada de senyals de trànsit: 1 unitat. 

Els residus generats s’hauran de tractar com està indicat a l’Annex 18. Gestió de 

Residus. 

3. Moviments de terres 

3.1. Enderroc del paviment actual 

Les zones on el Vial 2 solapa les Carreteres GIP-5227 i de Ciuret, a l’inici i al final del 

vial respectivament, s’enderrocarà l’actual paviment. També es retirarà la rigola del 

lateral de la Carretera de Ciuret sud per on passarà el vial. 

Per dur a terme la repavimentació de les places, s’extraurà l’actual paviment asfàltic, les 

voreres i la rigola de les dues places. Es considerarà que la capa superficial té un 

espessor de 15 cm que s’haurà de transportar a l’abocador.  
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Per enretirar el paviment s’efectuaran talls d’una profunditat de 15 cm amb disc en els 

límits. 

La base granular de l’antic paviment es podrà utilitzar per l’esplanada com a material 

adequat. 

Les superfícies d’enderroc del paviment són les següents: 

Vial 2  

Talls de paviment 28.58 m 

Paviment asfàltic 320.33 m
2
 

Vorada 30.17 m 

Plaça de l’Ajuntament  

Talls de paviment 8.02 m 

Paviment asfàltic 624.03 m
2
 

Vorera 115.98 m
2
 

Vorada 133.37 m 

Plaça de Marià Vila d’Abadal  

Paviment asfàltic 1387.00 m
2
 

Vorera 54.44 m
2
 

Vorada 53.91 m 

Taula 1. Superfícies d’enderroc. 

Aquests enderrocaments es mostren al Plànol 9. Treballs previs i enderrocs. 

3.2. Esbrossada i extracció de la terra vegetal 

Els vials discorren per camps de pastura i zones emboscades, per tant, a posteriori de la 

retirada de construccions i d’altres elements, es procedirà a l’esbrossada de matolls i 

petits arbres i l’extracció de la terra vegetal, que, com s’ha mencionat a l’Annex 4. 

Geologia i geotècnia, es considera de 25 cm. 

Les superfícies d’esbrossada són les següents: 

Vial 1  

Superfície d’esbrossada 2672.64 m
2 

Vial 2  

Superfície d’esbrossada 6284.64 m
2
 

Taula 2. Superfícies d’esbrossada. 

La terra vegetal extreta s’emmagatzemarà en condicions adequades i s’usarà 

posteriorment per la revegetació dels talussos, prioritzant el de les zones verdes i 

equipaments, per sobre dels que quedaran dins de terreny de parcel·les. 
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No es realitzarà hidrosembra dels talussos en quant es considera que les característiques 

de la terra vegetal i el clima de Vidrà són adequades pel creixement de vegetació sense 

cap aportació externa de llavor. 

3.3. Balanç de terres 

A la finalització de la retirada de l’actual paviment i la terra vegetal, s’iniciarà 

l’excavació del terreny o es realitzaran els terraplens fins a la cota necessària per 

l’esplanada. 

A la Figura 1 es mostra un esquema d’una secció transversal tipus i tots els elements 

que intervenen en el càlcul dels moviments de terres. 

 
Figura 1. Secció transversal tipus. 

La pendent del sòl tant en desmunt com en terraplè serà 2H:1V. Per realitzar els 

terraplens s’utilitzarà sòl precedent de desmunt de la pròpia obra. En cas d’haver de 

necessitar més sòl, es farà un préstec de material de les mateixes característiques, sòl 

adequat, o millors. 

Es considerarà que els talussos dels desmunts i terraplens comencen a peu de ferm, que 

tindran una pendent de 1.5H:1V en els vials i vertical en els ferms de les dues places. 

D’acord amb les dades extretes del programa utilitzat, els balanços de terres són els que 

es mostren a la Taula 3. 

Les cubicacions per quilometratge estan annexades a l’apèndix. 

El volum de terra sobrant dels desmunts del Vial 1 podrà ser utilitzat en l’esplanada del 

Vial 2, ja que la seva realització es durà a terme en la mateixa fase. D’aquesta manera, 

la diferència entre desmunt i terraplè dels dos vials resulta de -2376.80 m
3
. La terra 

sobrant de la repavimentació de les dues places no podrà ser aprofitada, ja que aquest 

canvi de paviment es realitzarà a posteriori dels vials. Par tant, sorgeix la necessitat de 

préstec de terra de 2376.80 m
3
. 
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La pavimentació antiga i el material sobrant de desmunts i terra vegetal haurà de ser 

transportada en dipòsits definitius. Aquesta abocadors estan indicats a l’Annex 18. 

Gestió de Residus. 

Vial 1  

Volum de desmunt 1555.14 m
3
 

Volum de terraplè 866.58 m
3
 

Diferència desmunt – terraplè 688.56 m
3
 

Volum de terra vegetal 668.16 m
3
 

Vial 2  

Volum de desmunt 3363.31 m
3
 

Volum de terraplè 6428.67 m
3
 

Diferència desmunt – terraplè -3065.36 m
3
 

Volum de terra vegetal 1571.16 m
3
 

Volum de paviment 47.38 m
3
 

Plaça de l’Ajuntament  

Volum de desmunt 278.67 m
3
 

Volum de terraplè 0.00 m
3
 

Diferència desmunt – terraplè 278.67 m
3
 

Volum de paviment 103.36 m
3
 

Plaça de Marià Vila d’Abadal  

Volum de desmunt 504.80 m
3
 

Volum de terraplè 0.40 m
3
 

Diferència desmunt – terraplè 504.40 m
3
 

Volum de paviment 215.74 m
3
 

Taula 3. Balanç de terres. 
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A. Apèndix 

A.1. Vial 1 

PK Vol. Des. 
Vol. Ac. 

Des. 
Vol. Ter. 

Vol. Ac. 

Ter. 
Vol. Veg. 

Vol. Ac. 

Veg. 

0+000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 

0+007.73 26.17 26.17 0.00 0.00 9.51 9.51 

0+008.68 6.68 32.85 0.00 0.00 2.39 11.90 

0+010.00 10.31 43.16 0.00 0.00 3.55 15.45 

0+020.00 86.28 129.44 0.24 0.24 28.69 44.14 

0+028.97 98.89 228.33 0.22 0.46 29.02 73.16 

0+030.00 13.88 242.22 0.00 0.46 3.64 76.80 

0+040.00 178.82 421.04 0.00 0.46 36.92 113.71 

0+050.00 246.67 667.71 0.00 0.46 39.91 153.62 

0+054.57 125.03 792.74 0.00 0.46 18.89 172.51 

0+060.00 140.50 933.24 0.00 0.46 22.52 195.03 

0+064.29 89.43 1022.66 0.00 0.46 16.71 211.74 

0+070.00 78.06 1100.72 0.00 0.46 17.93 229.67 

0+080.00 102.17 1202.89 0.00 0.46 28.46 258.13 

0+080.49 4.93 1207.82 0.00 0.46 1.46 259.59 

0+090.00 86.66 1294.48 0.00 0.46 27.52 287.11 

0+090.98 8.12 1302.60 0.00 0.46 2.74 289.85 

0+099.42 87.82 1390.42 0.00 0.46 25.02 314.87 

0+100.00 7.11 1397.53 0.00 0.46 1.82 316.69 

0+110.00 73.01 1470.54 0.00 0.46 26.56 343.25 

0+120.00 30.98 1501.52 0.00 0.46 22.00 365.24 

0+130.00 31.60 1533.12 0.00 0.46 21.47 386.71 

0+140.00 13.90 1547.01 13.84 14.30 21.02 407.73 

0+150.00 0.05 1547.06 76.21 90.51 24.61 432.34 

0+160.00 0.00 1547.06 117.23 207.74 27.48 459.82 

0+169.79 0.00 1547.06 95.23 302.96 25.21 485.03 

0+170.00 0.00 1547.06 1.82 304.78 0.53 485.57 

0+177.80 0.00 1547.06 55.25 360.03 19.54 505.11 

0+179.13 0.00 1547.06 8.64 368.67 3.33 508.44 

0+180.00 0.00 1547.06 6.70 375.37 2.24 510.68 

0+185.13 0.00 1547.06 46.88 422.25 14.26 524.94 

0+190.00 0.00 1547.06 52.89 475.14 14.29 539.23 

0+200.00 0.00 1547.06 123.54 598.68 29.36 568.59 

0+210.00 0.00 1547.06 116.56 715.24 27.81 596.40 

0+220.00 0.00 1547.06 100.52 815.75 33.71 630.10 
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0+230.00 6.45 1553.51 50.75 866.50 35.15 665.25 

0+231.09 1.62 1555.14 0.07 866.58 2.91 668.16 

Taula 4. Moviment de terres del Vial 1. 

A.2. Vial 2 

PK Vol. Des. 
Vol. Ac. 

Des. 
Vol. Ter. 

Vol. Ac. 

Ter. 
Vol. Veg. 

Vol. Ac. 

Veg. 
Vol. Pav. 

Vol. Ac. 

Pav. 

0+000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0+009.05 19.96 19.96 0.00 0.00 3.85 3.85 6.52 6.52 

0+010.00 2.28 22.24 0.00 0.00 0.48 4.33 0.68 7.20 

0+020.00 45.95 68.19 0.00 0.00 5.95 10.28 8.35 15.55 

0+030.00 109.65 177.84 0.00 0.00 14.60 24.88 8.55 24.10 

0+040.00 139.05 316.89 0.00 0.00 29.60 54.48 3.80 27.90 

0+049.06 95.95 412.84 0.00 0.00 30.65 85.14 0.00 27.90 

0+050.00 8.30 421.14 0.00 0.00 2.92 88.06 0.00 27.90 

0+060.00 115.18 536.32 0.00 0.00 35.21 123.27 0.00 27.90 

0+070.00 85.68 621.99 6.74 6.74 36.22 159.49 0.00 27.90 

0+080.00 15.25 637.24 147.17 153.91 38.34 197.83 0.00 27.90 

0+085.89 0.00 637.24 228.53 382.43 28.80 226.62 0.00 27.90 

0+090.00 0.00 637.24 196.66 579.09 22.20 248.82 0.00 27.90 

0+100.00 0.00 637.24 400.83 979.92 51.24 300.06 0.00 27.90 

0+110.00 0.00 637.24 295.88 1275.80 45.15 345.21 0.00 27.90 

0+119.89 0.00 637.24 228.99 1504.79 38.86 384.07 0.00 27.90 

0+120.00 0.00 637.24 2.44 1507.23 0.42 384.50 0.00 27.90 

0+127.33 0.00 637.24 154.21 1661.44 26.88 411.37 0.00 27.90 

0+130.00 0.00 637.24 55.40 1716.85 9.99 421.36 0.00 27.90 

0+140.00 1.96 639.19 191.39 1908.23 40.16 461.52 0.00 27.90 

0+150.00 7.73 646.92 166.10 2074.33 42.16 503.68 0.00 27.90 

0+160.00 7.04 653.96 100.78 2175.10 39.19 542.86 0.00 27.90 

0+161.33 0.86 654.82 4.82 2179.92 4.76 547.62 0.00 27.90 

0+170.00 72.55 727.37 11.57 2191.49 36.37 583.99 0.00 27.90 

0+180.00 327.03 1054.39 0.00 2191.49 50.14 634.12 0.00 27.90 

0+190.00 609.94 1664.33 0.00 2191.49 56.84 690.96 0.00 27.90 

0+191.19 84.22 1748.56 0.00 2191.49 7.26 698.22 0.00 27.90 

0+200.00 536.81 2285.37 0.00 2191.49 50.55 748.77 0.00 27.90 

0+210.00 427.09 2712.45 0.00 2191.49 52.40 801.17 0.00 27.90 

0+220.00 251.00 2963.45 0.00 2191.49 43.75 844.91 0.00 27.90 

0+221.93 32.72 2996.17 0.00 2191.49 7.11 852.02 0.00 27.90 

0+230.00 116.71 3112.88 0.33 2191.82 28.94 880.96 0.00 27.90 

0+240.00 91.56 3204.44 12.80 2204.62 36.74 917.70 0.00 27.90 
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0+250.00 40.42 3244.85 80.44 2285.05 44.00 961.70 0.00 27.90 

0+254.72 11.09 3255.94 80.35 2365.41 24.36 986.06 0.00 27.90 

0+260.00 11.74 3267.68 115.56 2480.96 28.83 1014.89 0.00 27.90 

0+270.00 18.71 3286.39 223.42 2704.38 54.23 1069.12 0.00 27.90 

0+280.00 11.26 3297.65 227.21 2931.58 52.80 1121.92 0.00 27.90 

0+290.00 3.44 3301.09 222.80 3154.38 47.70 1169.62 0.00 27.90 

0+300.00 0.00 3301.09 260.32 3414.70 45.31 1214.93 0.00 27.90 

0+310.00 0.00 3301.09 360.12 3774.82 52.80 1267.73 0.00 27.90 

0+319.38 0.00 3301.09 420.63 4195.45 51.34 1319.07 0.00 27.90 

0+320.00 0.00 3301.09 30.24 4225.69 3.24 1322.31 0.00 27.90 

0+326.24 0.00 3301.09 276.07 4501.76 30.75 1353.06 0.00 27.90 

0+330.00 0.00 3301.09 162.91 4664.67 18.07 1371.12 0.00 27.90 

0+330.95 0.00 3301.09 44.02 4708.69 4.68 1375.80 0.00 27.90 

0+340.00 0.00 3301.09 492.83 5201.52 48.21 1424.01 0.00 27.90 

0+350.00 0.00 3301.09 581.84 5783.36 55.63 1479.63 0.00 27.90 

0+360.00 4.02 3305.11 447.77 6231.12 53.53 1533.16 0.00 27.90 

0+370.00 17.37 3322.48 186.00 6417.12 29.67 1562.82 4.45 32.35 

0+377.98 20.55 3343.03 9.18 6426.30 5.11 1567.93 7.10 39.45 

0+380.00 4.81 3347.83 1.17 6427.47 1.42 1569.35 1.79 41.24 

0+382.54 5.72 3353.55 1.09 6428.56 1.28 1570.63 2.23 43.47 

0+386.92 9.76 3363.31 0.11 6428.67 0.53 1571.16 3.90 47.38 

Taula 5. Moviment de terres del Vial 2. 

A.3. Plaça de l’Ajuntament 

P.K. Vol. Des. 
Vol. Ac. 

Des. 
Vol. Ter. 

Vol. Ac. 

Ter. 
Vol. Pav. 

Vol. Ac. 

Pav. 

0+000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0+010.00 22.35 22.35 0.00 0.00 4.20 4.20 

0+020.00 28.45 50.80 0.00 0.00 7.20 11.40 

0+030.00 21.20 72.00 0.00 0.00 9.80 21.20 

0+040.00 20.60 92.60 0.00 0.00 10.10 31.30 

0+050.00 24.60 117.20 0.00 0.00 12.50 43.80 

0+060.00 38.60 155.80 0.00 0.00 16.85 60.65 

0+070.00 75.75 231.55 0.00 0.00 27.05 87.70 

0+075.10 47.12 278.67 0.00 0.00 15.66 103.36 

Taula 6. Moviment de terres de la Plaça de l’Ajuntament. 
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A.4. Plaça de Marià Vila d’Abadal 

P.K. Vol. Des. 
Vol. Ac. 

Des. 
Vol. Ter. 

Vol. Ac. 

Ter. 
Vol. Pav. 

Vol. Ac. 

Pav. 

0+000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 

0+010.00 8.05 8.05 0.10 0.10 13.05 13.05 

0+020.00 16.75 24.80 0.20 0.30 20.90 33.95 

0+030.00 32.65 57.45 0.10 0.40 24.10 58.05 

0+040.00 56.80 114.25 0.00 0.40 30.00 88.05 

0+050.00 107.50 221.75 0.00 0.40 45.15 133.20 

0+060.00 176.40 398.15 0.00 0.40 56.15 189.35 

0+067.34 106.65 504.80 0.00 0.40 26.39 215.74 

Taula 7. Moviment de terres de la Plaça de Marià Vila d’Abadal. 
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1. Introducció 

En el present annex es descriurà i justificarà la secció dels ferms a utilitzar en els 

diferents vials i places en concordança al trànsit assenyalat a l’annex corresponent i a la 

secció de carrer i materials escollits a l’estudi d’alternatives efectuat. 

La secció estructural del paviment s’ha determinat a partir de la Norma 6.1-IC. del 

Ministeri de Foment (2003) i de la instrucció refosa “Criteris de disseny estructural de 

paviments urbans a nuclis antics i sectors de nova urbanització” de l’Incasòl, la qual 

inclou indicacions per repavimentacions i acabats de prefabricats de formigó 

(llambordes, panots...) i pedra natural. 

2. Esplanada 

Com es menciona a l’annex de geologia i geotècnia, el sòl present a la U.A. 2 es 

considerarà adequat. No obstant, al llarg de l’execució de l’obra s’hauran de realitzar 

assaigs per caracteritzar el sòl amb més precisió, havent-se de modificar la secció 

estructural del ferm si la classificació de l’esplanada varia de la suposada. 

Com que existeix un gruix major a 1 metre del material present a la superfície, es podrà 

optar per una esplanada E1 en el disseny dels dos nous vials (Figura 1), que tot i que és 

el tipus d’esplanada de menys capacitat portant, és suficient per suportar els esforços 

requerits. A més, d’aquesta manera s’estalvia l’ús de sòl d’aportació i d’estabilitzats in 

situ. 

 
Figura 1. Esplanada E1 sobre sòl adequat. 

Font: Norma 6.1 I.C. del Ministeri de Foment (2003). 

Referent a les repavimentacions de les places, s’adoptarà una esplanada E1 pel càlcul 

del nou ferm, com recomana la instrucció de l’Incasòl. 

3. Ferm 

La determinació de la secció estructural òptima dels ferms s’ha dut a terme amb els 

criteris de l’Incasòl. La nomenclatura utilitzada per descriure’ls serà la indicada en el 

document de l’Incasòl i la 6.1 I.C. 

La nomenclatura de les mescles bituminoses i les emulsions bituminoses serà la UNE-

EN 13108 i UNE-EN 13808 respectivament. 

Els detalls del paviment es poden veure ampliats al Plànol 10. Planta de pavimentació i 

als Plànols 11. Detalls de pavimentació. 
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3.1. Vial 1 

El ferm proposat pel Vial 1 és una plataforma a un nivell amb paviment de formigó amb 

rigoles de formigó marcant l’espai entre la vorera i la calçada. 

La capa de formigó superficial serà tipus HF-4.0, en massa, de 18 cm de gruix, amb 

juntes sense passadors i tindrà un acabat ratllat. Aquesta capa s’assentarà sobre una 

subbase de 20 cm de tot-u artificial ZA-40 (Figura 2). 

 
Figura 2. Secció del ferm del Vial 1. 

Font: Incasòl. 

Les lloses de formigó tindran un ample constant de 3 m a la calçada i 1.1 m a la vorera i 

la seva longitud serà de 3 metres. Longitudinalment al carrer, cada dues lloses es 

col·locarà una travessa de rigoles. Transversalment, es disposaran les rigoles de tal 

forma que delimitin l’espai de la calçada i la vorera. Les rigoles seran de 40x40 cm i 8 

cm de gruix. 

Les lloses de formigó que quedin contigües hauran de quedar separades per una junta de 

retracció de 6 mm, realitzada amb disc. 

3.2. Vial 2 

La secció al Vial 2 està composta per una plataforma a dos nivells, una calçada de 6 m 

d’ample i una vorera de 1.88 m. L’espai reservat a la circulació de cotxes estarà format 

per una subbase i base de tot-u artificial ZA-40 i ZA-25 respectivament, les dues capes 

de 20 cm. A la part superior del ferm s’hi emplaçaran dos capes de mescla bituminosa. 

La capa de rodament estarà formada per una mescla AC22 surf D de 6 cm de gruix i la 

capa intermitja, també de 6 cm, per AC22 bin D. Entre les dos capes de mescla 

bituminosa es realitzarà un reg d’adherència C60B4 ADH (dotació de 200 g/m
2
) i un 

reg d’emprimació amb emulsió bituminosa C60BF5 IMP entre la capa de mescla 

bituminosa intermitja i la base granular (500 g/m
2
) (Figura 3). Al tractar-se d’una zona 

tèrmica temperada, el betum asfàltic a usar en les dos capes de mescla bituminosa serà 

B60/70. L’àrid utilitzat serà calcari. 
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Figura 3. Secció del ferm de la calçada del Vial 2. 

Font: Incasòl. 

La secció del ferm a la vorera estarà constituïda per una subbase de tot-u ZA-40 de 15 

cm i una base de formigó HM-20 de 10 cm de gruix. Sobre la base de formigó, 

s’estendrà una capa de 2 cm de morter M-80a fresc, on s’acomodaran els panots de 

formigó de 20x20 cm i 4 cm de gruix (Figura 4).  

 
Figura 4. Secció del ferm de les voreres del Vial 2. 

Font: Incasòl. 

Sota la subbase granular s’hi emplaçarà una capa de 0.31 cm del mateix material que 

l’esplanada, un sòl adequat, per aconseguir la cota necessària, ja que l’esplanada estarà a 

la cota del nivell inferior de la secció de mescla bituminosa. 

Als límits de la calçada s’hi situarà una vorada de peces de formigó de secció 

normalitzada C6, de 25 cm d’alçària, 12 cm d’ample i 100 cm de longitud, amb una 

rigola de formigó prefabricada al costat de la calçada de 50x20 cm i 8 cm de gruix. 

Els primers 7 metres de la vorera s’executaran al mateix nivell de la calçada, per tal 

d’evitar una barrera arquitectònica per a persones discapacitades. D’aquesta manera es 

crearà un pas per creuar la calçada des del Vial 1. 

3.3. Plaça de l’Ajuntament 

La secció del ferm a la Plaça de l’Ajuntament consistirà en un paviment de llambordes 

de formigó grises de forma regular de 10x20 cm i de 10 cm de gruix, sobre un llit de 

sorra de 3 cm. Es col·locaran a trencajunts i les juntes, d’entre 3 i 5 mm, s’ompliran 

amb sorra fina. 

Les llambordes es col·locaran sobre una base de tot-u artificial ZA-25 de 20 cm i una 

subbase de tot-u ZA-40 de 25 cm (Figura 5). 
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Figura 5. Secció del ferm de la Pl. de l’Ajuntament. 

Font: Incasòl. 

Al contorn sud, de forma de topall, es col·locarà una línia al mateix nivell que les 

llambordes de vorada de 25x12x100 cm. 

3.4. Plaça de Marià Vila d’Abadal i Vilaplana 

La Plaça de Marià Vila d’Abadal estarà formada per un paviment de formigó en massa 

HF-4.0, sense passadors a les juntes i amb acabat ratllat de 18 cm de gruix, sobre una 

subbase de tot-u ZA-40 de 20 cm (Figura 6).  

 
Figura 6. Secció del ferm de la Plaça de Marià Vila d’Abadal. 

Font: Incasòl. 

Tant longitudinal com transversalment a la plaça s’hi disposaran rigoles de formigó a 

mode de decoració i per delimitar les diferents zones (vorera, pàrquing...). Aquestes 

peces seran rectangulars, de 40x40 cm, i gruix de 8 cm. 

Les rigoles descriuran una vorera de 1.5 m a la zona pròxima a les cases i una zona 

d’aparcament al perímetre de la plaça de 5 m d’ample. També descriuran un carril 

preferent de circulació que uneix el Carrer de Puigsacalm i la Carretera de Ciuret, i un 

que connecta aquest carril amb la Plaça de l’Ajuntament. 

Les lloses de formigó tindran una forma irregular degut a la morfologia també irregular 

de la plaça. A les lloses més llargues de 3 metres en algun dels seus costats, es realitzarà 

una junta de retracció de 6 mm realitzada amb disc. 

En el tram que connecta la Plaça de Marià Vila d’Abadal amb el Vial 2 es mantindran 

les voreres actuals i es pavimentarà amb la mateixa mescla bituminosa que la utilitzada 

en el vial, al nivell de les voreres, sobre el paviment existent. Es realitzarà una capa de 6 

cm superficial amb mescla bituminosa AC22 surf D, i amb una mescla bituminosa 

AC22 bin D es reomplirà fins l’actual nivell. Es realitzarà un reg d’adherència amb 

emulsió C60B4 ADH sota cada capa, amb una dotació de 250 g/m
2
 entre el paviment 

actual i la capa intermitja, i de 200 g/m
2
 entre la capa intermitja i la de rodadura. 
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4. Quantitat dels ferms 

Les quantitats dels materials necessàries pels ferms són les mostrades a la Taula 1. 

Vial 1  

Formigó HF-4.0 212.01 m
3 

Subbase granular ZA-40 235.57 m
3 

Rigola 40x40x8 cm 271.86 m
2 

Morter adherent 8.15 m
3 

Formigó 15 N/mm
2 

69.33 m
3 

Vial 2  

Mescla bituminosa AC22 surf D 177.66 m
3 

Mescla bituminosa AC22 bin D 177.66 m
3
 

Emulsió C60B4 ADH 592.20 kg 

Emulsió C60BF5 IMP 1480.51 kg 

Base granular ZA-25 592.20 m
3 

Subbase granular ZA-40 763.00 m
3
 

Panots 20x20x4 cm 574.64 m
2 

Morter adherent M-80a 11.49 m
3 

Base de formigó HM-20 57.46 m
3 

Subbase de material adequat 201.12 m
3 

Vorada 25x12x100 cm 674.57 m 

Rigola 50x20x8 cm 658.64 m 

Formigó 15 N/mm
2
 13.77 m

3 

Plaça de l’Ajuntament  

Llambordes 10x20x10 cm 745.73 m
2 

Sorra 22.37 m
3 

Base granular ZA-25 149.15 m
3 

Subbase granular ZA-40 186.43 m
3 

Vorada 25x12x100 cm 63.11 m 

Formigó 15 N/mm
2 

5.00 m
3 

Plaça de Marià Vila d’Abadal  

Formigó HF-4.0 261.98 m
3 

Subbase granular ZA-40 291.09 m
3 

Rigola 40x40x8 cm 238.00 m
2 

Morter adherent 7.14 m
3 

Formigó 15 N/mm
2 

29.99 m
3 

Mescla bituminosa AC22 surf D 7.29 m
3 

Mescla bituminosa AC22 bin D 9.73 m
3 

Emulsió C60B4 ADH 54.33 kg 

Taula 1. Quantitats de material per als ferms.
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1. Introducció 

Aquest annex té per objecte dimensionar la xarxa de drenatge i sanejament de la Unitat 

d’Actuació 2 i dissenyar el sistema de drenatge de les aigües superficials de les Places 

de l’Ajuntament i de Marià Vila d’Abadal. 

La xarxa de sanejament serà del tipus separativa, recollint i transportant l’aigua pluvial i 

residual en conductes separats. L’aigua pluvial serà evocada al medi mentre que la 

residual serà conduïda fins la depuradora del municipi. 

Els diferents elements i conductes es determinaran per un cabal de 10 anys de període 

de retorn de les conques afluents als vials projectats. 

2. Disposició de la xarxa de sanejament a la U.A. 2 

La xarxa de sanejament projectada a la U.A. 2 serà separativa. D’aquesta forma, tot i 

haver de construir dos sistemes paral·lels, l’aigua pluvial podrà ser retornada al medi 

natural directament i la depuradora només haurà de tractar l’aigua residual. 

Per l’orografia del terreny s’hauran de dimensionar dues xarxes de sanejament 

separades, ja que les pendents dels carrers fan inviable la seva unió. Per tant, el transport 

de l’aigua residual fins a la depuradora municipal s’haurà de realitzar per mitjà de dos 

conductes. 

Es pot veure la disposició de la xarxa de sanejament i drenatge al Plànol 12. Planta de 

xarxa de sanejament i drenatge. 

2.1. Aigua pluvial 

Actualment, l’aigua pluvial acumulada en el tram final de la carretera GIP-5227 és 

recollida per una reixa situada a la cuneta en el punt més baix, i abocada als prats de 

pastura sota la Plaça de l’Ajuntament mitjançant una canonada que creua per sota la 

carretera. Aquest sistema ha creat un torrent per on només flueix l’aigua pluvial 

recollida a la carretera i els seus voltants. 

Aquest torrent també s’aprofitarà per retornar l’aigua recollida en els dos nous vials al 

medi natural.  

La construcció del Vial 2 provocarà l’enterrament de l’inici del torrent. Llavors, la 

canonada ja existent s’allargarà fins a intersecar amb el Vial 2, on s’hi unirà l’aigua 

pluvial recollida en aquest vial. Aleshores, aquesta aigua serà conduïda per un altre 

conducte fins a desembocar al torrent. 

En el Vial 1, es recollirà l’aigua pluvial al llarg del carrer, en direcció al punt més baix, 

cap a l’est. Després, mitjançant un conducte enterrat, es transportarà l’aigua cap al 

torrent, un tros aigües avall degut a l’orografia, on es retornarà al medi. 
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La captació d’aigua pluvial de la superfície del carrer es farà mitjançant embornals. Els 

habitatges dels vials hauran d’evacuar les aigües recollides a les teulades directament al 

terreny natural o als conductes d’aigua pluvial, però no al sistema d’aigües residuals. 

2.2. Aigua residual 

Les aigües residuals aniran lligades als habitatges presents a la zona, i en el cas de la 

U.A. 2, les parcel·les no estan ubicades en tota la longitud del carrer. Així doncs, la 

xarxa de recollida d’aigua residual només serà necessària quan hi hagi la possibilitat 

d’edificacions. 

Les canonades, tant en el Vial 1 com en el 2, aniran fins als seus punts més baixos, des 

d’on s’iniciarà un conducte fins la depuradora a través del camp de pastura. 

3. Drenatge superficial a les Places de l’Ajuntament i de Marià Vila 

d’Abadal 

A les Places de l’Ajuntament i de Marià Vila d’Abadal, a l’existir ja una xarxa de 

sanejament eficaç i només realitzar-se un canvi de paviment, simplement s’idearà la 

forma òptima d’evacuar l’aigua de la superfície. L’únic canvi sofert per la xarxa de 

sanejament serà variar l’alçada de les tapes dels pous de registre. 

La solució presa a la Plaça de l’Ajuntament serà conduir l’aigua pluvial cap a la xarxa ja 

existent, que desemboca a la depuradora municipal. La forma de captar l’aigua de la 

superfície serà mitjançant embornals. 

A la Plaça de Marià Vila d’Abadal se seguirà el mateix sistema que actualment. Es fa 

escórrer l’aigua per la superfície de la plaça fins al punt més baix, on hi ha situada a 

l’exterior una reixa que l’absorbeix, i la introdueix en un conducte per aigua pluvial que 

travessa subterràniament la pròpia plaça. Aquest conducte finalitza actualment a uns 20 

metres de la plaça cap a l’est. Amb la construcció del nou vial i el seu corresponent 

talús, s’haurà de perllongar la canonada un tros aigües avall del torrent. 

Aquest allargament serà de 36.5 metres i es realitzarà utilitzant tubs de formigó de 60 

cm de diàmetre, com el conducte actualment present. La cota final de la canonada, en el 

punt on s’evacuarà l’aigua, serà de 966 m. 

4. Bases del càlcul 

Cabal pluvial 

Els cabals pluvials es determinaran a partir del Mètode Racional, l’expressió del qual és 

la següent: 

          

On A: àrea de la conca d’escorrentia. 
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C: coeficient d’escorrentia mig de la conca, el qual mesura la quantitat de pluja 

que es transforma en cabal en tant per u. Es calcula de la següent manera: 

  
∑     
 

 

On, Ci: coeficient d’escorrentia de cada superfície. 

Ai: àrea de cada superfície respectivament. 

A: àrea de la conca total. 

I: intensitat de la pluja, donada per l’expressió: 

  
  
  
 
  
  

        
   

   
 

On, Pd: pluja diària de projecte. Per aquest estudi s’agafarà la pluja de 

projecte associada a un període de retorn de 10 anys, la qual és de 116 

mm/d segons el CEDEX. 

I1/Id: relació entre la intensitat màxima horària i mitja horària. A la zona 

interessada, al nord-oest de la serralada transversal, és de 11.00. 

Tc: el temps de concentració. Aquest temps és “el temps que tarda la gota 

més allunyada de la conca en arribar al punt de mesura”. És la suma del 

temps d’escorrentia (Te) i el de recorregut per les canonades (Tr): 

         

Coeficients d’escorrentia 

El coeficient d’escorrentia dependrà de l’ús del sòl, la pendent, les característiques 

hidrològiques i el tipus de sòl. Per aquest estudi s’han elegit seguint les recomanacions 

dels nombres de corba del SCS. Aquests valors són els mostrats a continuació: 

- Carrers: 0.90 

- Teulades: 0.95 

- Prats, zones verdes i jardins: 0.35 

Cabal residual 

El cabal residual és el produït pels diferents habitatges del sector degut al consum 

d’aigua. Aquest cabal es calcula a partir de la següent expressió: 
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On, Kp: factor punta. En el cas de Vidrà, municipi amb menys de 1000 habitants, 

serà de 4.0. 

P: nombre de persones per habitatge. S’estimarà 2.6 persones/habitatge. 

D: dotació d’aigua. Per les cases unifamiliar, es prendrà el valor de 250 l/hab i 

dia. En els espais d’equipaments, s’estimarà un màxim de 150 l/dia per cada 

zona d’equipaments. 

Conductes per gravetat 

Els càlculs hidràulics dels conductes es realitzaran mitjançant la fórmula de Manning: 

      
 
 ⁄   

 
 ⁄  

Sabent que, 

      

On, K: rugositat de Manning. Valors de 150 en plàstic, 75 en el formigó i 50 en 

sòls naturals. 

Rh: radi hidràulic del conducte, relació entre la secció i el perímetre mullat. 

j: pendent del conducte. 

v: velocitat de l’aigua. 

Q: cabal. 

S: secció. 

Les seccions escollides per les canonades seran circulars, de formigó o PVC i de 

diàmetres comercials. 

Les pendents recomanades pels conductes varien entre 0.5 i 4 %. Les velocitats s’hauran 

de mantenir dins del rang de 0.5 a 6 m/s, per evitar sedimentacions per velocitats baixes 

o erosions per velocitats altes. 

5. Conques d’escorrentia 

Les diferents àrees compreses en les zones de parcel·les ciutat jardí i d’equipaments es 

consideraran amb la màxima ocupació segons les NNSS, ja que és el cas en que 

s’aportarà més quantitat d’aigua al sistema de sanejament. Aquesta ocupació és: 

- Zona ciutat jardí 3-1: 25% 

- Equipaments: 20% 
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Davant la incògnita de saber si l’aigua pluvial recollida a les teulades serà introduïda al 

sistema d’aigües pluvials o no, es considerarà, a efectes del dimensionament, que tota 

l’aigua pluvial precipitada a la superfície ocupada pels habitatges i equipaments serà 

introduïda directament a la xarxa mitjançant un conducte directe que uneixi les 

edificacions amb la claveguera. 

Els temps d’escorrentiu considerat variaran en funció de les característiques del terreny i 

la superfícies d’escorrentia, en uns valors entre 7 i 10 minuts. 

6. Disposició dels embornals 

El mètode de captació de l’aigua dels dos nous vials de la U.A. 2 serà mitjançant reixes 

de fosa dúctil transversals al carrer, del tipus “Tango” de Benito Urban, amb canaleta de 

foneria de 30 cm de profunditat tipus “RC50” de Benito Urban.  

Aquestes reixes tenen unes dimensions de 98x49 cm i una superfície d’absorció de 16 

dm
2
 que ofereix una alta capacitat d’absorció. La connexió a les clavegueres es 

realitzarà mitjançat una canonada de 20 cm de PVC, directament al pou de registre, a 

una profunditat d’un metre respecte la superfície. 

Al Vial 1 es disposaran dos punts de recollida d’aigua, un a mitja altura i l’altre al final 

del carrer, als punts quilomètrics 0+129.78 i 0+216.47, tots dos de 6 metres de longitud. 

En el Vial 2 es col·locaran tres reixes transversals, coincidint amb l’inici de les rampes 

pronunciades i al punt baix del carrer, en els PK 0+093.41, 0+196.69 i 0+314.63, amb 

longitud de 8m. 

A la Plaça de l’Ajuntament es col·locarà una canaleta amb reixa tipus “CPRF200” de 

Benito Urban, amb una reixa de 20 cm d’ample i 75 cm de llargada de fosa dúctil amb 

una canaleta integrada de polipropilè. S’instal·laran 4 unitats adjuntes sobre l’eix de la 

plaça descrit per la pavimentació. 

La canaleta disposa d’una sortida circular inferior on es connectarà un conducte de PVC 

de 20 cm de diàmetre. Aquest conducte anirà connectat al pou de registre existent 

proper a la zona a un metre de profunditat d’aquest. 

7. Càlculs hidràulics 

En el present apartat s’annexen els càlculs de dimensionament de les canonades de la 

xarxa de sanejament i drenatge. 

El dimensionament del clavegueram d’aigües residuals resulta ser el mínim degut al 

baix nombre d’habitatges presents als vials. Per tant, s’optarà pel radi mínim comercial, 

de 20 cm, i material PVC, el qual alhora proporciona un més fàcil maneig que els tubs 

de formigó. 
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El sistema d’aigües pluvials també estarà format per tubs de PVC, però el seu diàmetre 

serà major que per les aigües residuals, i variarà en funció de les necessitats requerides. 

Es realitzarà una escomesa per aigües residuals i una per pluvials a cada parcel·la i en 

els tres espais d’equipament de la U.A. 2, en el punt a cota més baixa. Aquesta 

escomesa es realitzarà amb un tub de 20 cm de PVC i anirà connectada als pous de 

registre. 

Els pous de registre serviran per fer connexions a la xarxa i canvis de pendent i de 

direcció de les canonades. Les tapes dels pous portaran inscrit “RESIDUAL” o 

“PLUVIAL”, indicant a la xarxa a la qual pertanyen. 

En els punts baixos de les xarxes sota els vials, la xarxa d’aigües residuals presenta una 

cota inferior a la xarxa d’aigües pluvials. D’aquesta manera, es permet un correcte 

creuament entre canonades, a diferents altures, i retornar l’aigua pluvial al medi natural 

mentre que l’aigua residual continua soterrada en direcció a la depuradora. 

7.1. Vial 1 

Aigua residual 

Nº Pou 
Número 

d’habitatges 

Cabal residual 

D·P (l/dia)  
ΣDi·Pi 

(l/dia)  
Qrp (l/s) 

R1.1 1 650 650 0.03 

R1.2 2 1300 1950 0.09 

R1.3 1 650 2600 0.12 

R1.4 2 1300 3900 0.18 

R1.5 2 1300 5200 0.24 

Taula 1. Cabal residual del Vial 1. 

Els pous de registre del Vial 1 tindran una profunditat de 2.7 metres respecte la rasant, 

amb la part inferior de la canonada d’entrada a 2.2 m de profunditat i la de sortida al 

nivell de la solera del pou. 

Pous de registre Geometria de les canonades 

Nº PK 
Cota rasant 

(m) 

Cota 

entrada (m) 

Cota sortida 

(m) 

Longitud 

(m) 
J (%) 

R1.1 0+097.35 976.77 - 974.07 38.11 9.5 

R1.2 0+136.29 972.66 970.46 969.96 36.69 9.6 

R1.3 0+173.29 968.64 966.44 965.94 33.77 9.4 

R1.4 0+208.11 964.96 962.76 962.26 20.07 8.6 

R1.5 0+228.95 962.73 960.53 - - - 

Taula 2. Geometria de les canonades d’aigua residual del Vial 1. 
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Els pendents de les canonades resultant se situen al voltant del 9%, un valor per sobre 

dels recomanats. No obstant, si s’observa la velocitat real del cabal, aquesta assoleix el 

mínim per tal d’evitar sedimentacions, per tant, es considerarà que la geometria és 

adequada. 

Nº Pou 
Càlculs hidràulics de les canonades 

vsp (m/s) Qsp (l/s) Q/Qsp h/D v/vsp vreal (m/s) 

R1.1 6.27 196.84 0.00 0.01 0.09 0.56 

R1.2 6.31 198.10 0.00 0.01 0.09 0.57 

R1.3 6.25 196.26 0.00 0.01 0.09 0.56 

R1.4 5.98 187.77 0.00 0.01 0.09 0.54 

R1.5 - - - - - - 

Taula 3. Càlculs hidràulics de les canonades d’aigua residual del Vial 1. 

El final de la xarxa del Vial 1, al pou de registre R1.5, es connectarà amb una canonada, 

també de 20 cm de diàmetre, pendent mitja de 10.3%, longitud de 237.5 m i PVC, que 

transportarà l’aigua residual fins a la depuradora municipal. 

Aigua pluvial 

Les superfícies d’escorrentia de cada pou de registre són les mostrades a continuació: 

 Nº Pou 

 Superfícies d’escorrentia (m
2
) 

Total Carrers Teulades 
Zones 

verdes 

P1.1 237.37 0 237.37 0 

P1.2 6670.91 530.19 603.88 5536.84 

P1.3 238.94 0 238.94 0 

P1.4 588.68 0 588.68 0 

P1.5 7425.93 520.51 0 6905.42 

P1.6 539.04 0 539.04 0 

Taula 4. Superfícies d’escorrentia del Vial 1. 

Els pous de registre tindran una profunditat entre 1.6 i 2.8 metres depenent del tram, 

amb unes pendents resultants de les canonades que varien entre 4.4 i 10.6%. Els 

conductes que formaran part del sistema d’aigües pluvials tindran diàmetres 20, 23, 25 i 

30 cm i seran de PVC. 
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Pous de registre Geometria de les canonades 

Nº PK 
Cota rasant 

(m) 

Cota 

entrada (m) 

Cota sortida 

(m) 

Longitud 

(m) 
J (%) D (cm) 

P1.1 0+094.93 976.99 - 975.39 39.78 10.6 20 

P1.2 0+135.31 972.76 971.16 969.96 35.89 7.5 23 

P1.3 0+171.79 968.86 967.26 966.06 30.73 7.0 25 

P1.4 0+203.07 965.50 963.90 963.00 14.70 5.0 25 

P1.5 0+218.37 963.86 962.26 961.66 8.50 4.4 30 

P1.6 0+227.44 962.89 961.29 - - - - 

Taula 5. Geometria de les canonades d’aigua pluvial del Vial 1. 

Les hipòtesis de càlcul referents a la velocitat de l’aigua per les canonades i el temps 

d’entrada a la xarxa són les mostrades a la Taula 6. 

Nº Pou 
 Hipòtesis de càlcul  

v (m/s) te (min) tr (min) tc (min) 

P1.1 3.50 7.00 0.19 7.19 

P1.2 6.00 10.00 0.10 10.10 

P1.3 6.00 10.60 0.09 10.69 

P1.4 5.50 11.11 0.04 11.15 

P1.5 6.00 11.36 0.02 11.38 

P1.6  - - -   - 

Taula 6. Hipòtesis de les canonades d’aigua pluvial del Vial 1. 

Els conseqüents cabals pluvials són: 

Nº Pou 
Cabal pluvial 

I (l/s·ha) A·C (m
2
) ΣAi·Ci (m

2
)  Qp (l/s) 

P1.1 452.45 225.50 225.50 10.20 

P1.2 382.62 2988.75 3214.25 122.98 

P1.3 371.92 226.99 3441.25 127.99 

P1.4 363.93 559.25 4000.49 145.59 

P1.5 360.20 2885.36 6885.85 248.03 

P1.6 - -  -  -  

Taula 7. Cabal pluvial del Vial 1. 

Finalment, s’observa que les velocitats reals que assolirà l’aigua dins de la xarxa són 

similars a les apuntades a les hipòtesis, i que aquestes se situen dins del límit dels 6 m/s 

per evitar erosions dels conductes. Per tant, el dimensionament del sistema de 

sanejament d’aigües pluvials és correcte. 
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Nº Pou 
Càlculs hidràulics de les canonades 

vsp (m/s) Qsp (l/s) Q/Qsp h/D v/vsp vreal (m/s) 

P1.1 6.64 208.56 0.05 0.16 0.54 3.58 

P1.2 6.13 254.65 0.48 0.48 0.98 6.01 

P1.3 6.26 307.44 0.42 0.45 0.96 6.01 

P1.4 5.30 260.18 0.56 0.53 1.03 5.46 

P1.5 5.57 393.42 0.63 0.56 1.05 5.84 

P1.6 - -  -  -  - -  

Taula 8. Càlculs hidràulics de les canonades d’aigua pluvial del Vial 1. 

En el pou de registre P1.6 es connectarà una canonada de 30 cm que transportarà l’aigua 

des del final del carrer fins al torrent, uns 130 m, on l’abocarà per retornar-la al medi 

natural. Aquesta canonada discorrerà soterrada fins a la intersecció amb el torrent, a la 

cota 941.0 m, amb una pendent mitjana de 15.5%. 

7.2. Vial 2 

Aigua residual 

Nº Pou 
Número 

d’habitatges 

Número 

d’equipa-

ments 

Cabal residual 

D·P (l/dia) 
ΣDi·Pi 

(l/dia) 
Qrp (l/s) 

R2.1 0 1 150 150 0.01 

R2.2 0 0 0 150 0.01 

R2.3 1 1 800 1750 0.08 

      

R2.4 1 1 800 800 0.04 

R2.3 1 1 800 1750 0.08 

Taula 9. Cabal residual del Vial 2. 

En el Vial 2 es disposaran 4 pous de registre, entre el PK 0+156.29 i el 0+191.23, sent 

de tots ell el més baix, per on evacuarà la xarxa, el situat al PK 0+163.24. 

La profunditat per la qual discorren les canonades de sanejament se situa entre 1.2 m i 4 

m mesurada des de la part inferior dels conductes. Aquesta profunditat és necessària ja 

que la xarxa té una pendent contrària a la rasant. 
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Pous de registre Geometria de les canonades 

Nº PK 
Cota rasant 

(m) 

Cota 

entrada (m) 

Cota sortida 

(m) 

Longitud 

(m) 
J (%) 

R2.1 0+191.23 970.80 - 969.60 13.33 7.9 

R2.2 0+177.26 971.05 968.55 968.55 13.33 8.0 

R2.3 0+163.24 971.48 967.48 - - - 

 
 

     

R2.4 0+156.29 971.69 - 969.49 6.16 8.3 

R2.3 0+163.24 971.48 968.98 - - - 

Taula 10. Geometria de les canonades d’aigua residual del Vial 2. 

Les velocitats finals, com en el cas del Vial 2, són poc superiors al mínim recomanat, 

però suficients perquè el sistema funcioni correctament. 

Nº Pou 
Càlculs hidràulics de la canonada 

vsp (m/s) Qsp (l/s) Q/Qsp h/D v/vsp vreal (m/s) 

R2.1 5.71 179.50 0.00 0.01 0.09 0.51 

R2.2 5.77 181.20 0.00 0.01 0.09 0.52 

R2.3 - - - - - - 

 
      

R2.4 5.86 184.03 0.00 0.01 0.09 0.53 

R2.3 - - - - - - 

Taula 11. Càlculs hidràulics de les canonades d’aigua residual del Vial 2. 

En el pou de registre R2.3 es connectarà una canonada de PVC de diàmetre 20 cm, la 

qual tindrà gairebé 400 m de longitud i una pendent del 8%, que portarà l’aigua residual 

fins a la depuradora, on serà tractada. 

Aigua pluvial 

Les superfícies d’escorrentia associades a cada pou de registre són les mostrades a la 

Taula 12. En el pou P2.6 s’hi unirà l’aigua recollida a la Carretera GIP-5227. Aquesta 

connexió es realitzarà allargant 26.3 metres el conducte ja existent amb una canonada de 

les mateixes característiques, 60 cm de diàmetre i de formigó, que ha demostrat no 

oferir problemes. 

Aquesta prolongació partirà de la cota 971.2 fins a intersecar al pou de registre P2.6 a 

969.2 metres d’altura, mantenint una pendent del 7.7%. 
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 Nº Pou 

 Superfície (m
2
)  

Total Carrers Teulades 
Zones 

verdes 

P2.1 970.17 614.57 0 355.6 

P2.2 0 0 0 0 

P2.3 0 0 0 0 

P2.4 7857.36 1748.54 163.73 5945.09 

P2.5 0 0 0 0 

P2.6 6652.66 1190.94 555.51 4906.21 

          

P2.9 2861.23 856.63 0 2004.60 

P2.8 0 0 0 0 

P2.7 894.79 0 894.79 0 

P2.6 6652.66 1190.94 555.51 4906.21 

Taula 12 Superfícies d’escorrentia del Vial 2. 

A la xarxa de clavegueram pluvial del Vial 2 es dimensionaran 9 pous de registre, 5 dels 

quals serviran com a punt de captació de l’aigua pluvial, i els altres necessaris per crear 

canvis de direcció de les canonades. 

Els conductes emprats seran de PVC i tindran diàmetres de 20 i 35 mm. Les seves 

pendents se situaran entre el 1.3 i el 3.3%, a una profunditat respecte el nivell del carrer 

de 1.6 a 2.9 metres. 

Pous de registre Geometria de les canonades 

Nº PK 
Cota rasant 

(m) 

Cota 

entrada (m) 

Cota sortida 

(m) 

Longitud 

(m) 
J (%) D (cm) 

P2.1 0+313.14 972.39 - 970.79 28.90 1.9 20 

P2.2 0+283.34 971.85 970.25 970.25 28.90 1.3 20 

P2.3 0+253.53 971.46 969.86 969.86 57.39 1.4 20 

P2.4 0+195.39 970.78 969.08 969.08 16.50 1.5 35 

P2.5 0+177.62 971.04 968.84 968.84 15.31 1.3 35 

P2.6 0+161.15 971.54 968.64 - - - - 

   
      

P2.9 0+094.87 974.06 - 971.86 43.32 2.9 20 

P2.8 0+138.83 972.22 970.62 970.62 14.21 3.2 20 

P2.7 0+153.83 971.76 970.16 970.16 6.60 3.3 20 

P2.6 0+161.15 971.54 969.94 - - - - 

Taula 13. Geometria de les canonades d’aigua pluvial del Vial 2. 

S’han efectuat les hipòtesis de mantenir la velocitat de l’aigua entre 2.5 i 4 m/s, amb un 

temps d’entrada de l’aigua a la xarxa de 8 minuts en el cas de la superfície del carrer i 

de 10 minuts en terreny natural. 
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Nº Pou 
 Hipòtesis de càlcul  

v (m/s) te (min) tr (min) tc (min) 

P2.1 3.00 8.00 0.16 8.16 

P2.2 2.50 8.16 0.19 8.35 

P2.3 2.50 8.35 0.38 8.73 

P2.4 3.50 10.00 0.08 10.08 

P2.5 3.50 10.08 0.07 10.15 

P2.6 -  - - - 

          

P2.9 3.50 10.00 0.21 10.21 

P2.8 3.50 10.21 0.07 10.28 

P2.7 4.00 10.28 0.03 10.31 

P2.6 -  - - - 

Taula 14. Hipòtesis de les canonades d’aigua pluvial del Vial 2. 

Aplicant les hipòtesis adoptades a les condicions presents, el cabal pluvial resultant és 

l’assenyalat a la Taula 15. 

 Nº Pou 
Cabal pluvial 

I (l/s·ha) A·C (m
2
) ΣAi·Ci (m

2
)  Qp (l/s) 

P2.1 425.33 1472.58 1472.58 62.63 

P2.2 420.49 0.00 1472.58 61.92 

P2.3 411.36 0.00 1472.58 60.58 

P2.4 383.02 3810.01 5282.59 202.34 

P2.5 381.61 0.00 5282.59 201.59 

P2.6 - - - - 

          

P2.9 380.61 1472.58 1472.58 56.05 

P2.8 379.28 0.00 1472.58 55.85 

P2.7 378.73 850.05 2322.63 87.96 

P2.6 - - - - 

Taula 15. Cabal pluvial del Vial 2. 

Per acabar, es comprovarà si les velocitats reals obtingudes dins dels conductes de la 

xarxa són similars a les hipotètiques per verificar el sistema. La mostra com aquestes 

velocitats són concordants, certificant el correcte disseny del clavegueram d’aigües 

pluvials del Vial 2. 
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Nº Pou 
Càlculs hidràulics de les canonades 

vsp (m/s) Qsp (l/s) Q/Qsp h/D v/vsp vreal (m/s) 

P2.1 2.78 87.43 0.72 0.62 1.08 3.01 

P2.2 2.36 74.30 0.83 0.70 1.11 2.63 

P2.3 2.37 74.56 0.81 0.69 1.11 2.63 

P2.4 3.57 343.05 0.59 0.55 1.04 3.71 

P2.5 3.38 325.10 0.62 0.56 1.05 3.55 

P2.6 - - - - - - 

              

P2.9 3.44 108.21 0.52 0.51 1.01 3.48 

P2.8 3.66 115.07 0.49 0.49 0.99 3.63 

P2.7 3.72 116.77 0.75 0.64 1.09 4.05 

P2.6 - - - - - - 

Taula 16. Càlculs hidràulics de les canonades d’aigua pluvial del Vial 2. 

Del pou R2.6, el corresponent al punt baix de la xarxa, sortirà una canonada que abocarà 

l’aigua pluvial al torrent present a la zona. Aquesta canonada serà de formigó i 60 cm de 

diàmetre, i partirà de la solera del pou de registre fins a la cota 968.3 m en el seu final. 
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1. Introducció 

L’objectiu del present annex és el disseny i dimensionament de la xarxa de distribució 

d’aigua potable del sector afectat pel present projecte. 

Pel disseny de la xarxa s’ha tingut en compte la normativa vigent en la matèria i els 

criteris pel bon funcionament, amb els valors de demanda estimats segons les 

característiques presents.  

No obstant, tots els càlculs, els materials emprats i l’execució de l’obra hauran de ser 

revisats i acceptats per l’Ajuntament de Vidrà, entitat encarregada de la distribució i 

subministrament de l’aigua potable al municipi. 

2. Descripció de la xarxa de distribució d’aigua potable 

El sistema de distribució d’aigua potable a Vidrà es basa en dos dipòsits situats al nord 

del nucli urbà, a cota 1025 m. El dipòsit antic, de 125 m
3
 de capacitat, va quedar 

insuficient per abastir tot el municipi, i va obligar a la construcció d’un nou dipòsit, de 

500 m
3
, suficient per les necessitats actuals del municipi i les futures actuacions. 

Les canonades principals recorren el Camí de Dalt, el Carrer de Puigsacalm i la 

Carretera de Ciuret, amb ramificacions i derivacions al llarg del seu recorregut. 

Aquestes canonades són de PEAD de diàmetre 110 mm. 

Les canonades que distribueixen l’aigua pel Casc Antic discorren per l’interior de l’illa 

de cases, només existint una canonada terminal que passa pel Carreró que s’allarga fins 

l’edifici l’Ajuntament. 

D’aquesta manera, sota les places afectades pel present projecte només s’hi troben la 

canonada principal que creua la Plaça de Marià Vila d’Abadal i la que proporciona 

aigua a l’Ajuntament.  

Segons l’Ajuntament de Vidrà, aquestes canonades estan soterrades a més de 1 metre 

respecte la superfície actual, quedant així fora de la profunditat afectada per la 

repavimentació. 

La xarxa que distribuirà l’aigua als habitatges i equipaments de la U.A. 2 es connectarà 

a l’hidrant de l’inici de la Carretera de Ciuret, on hi ha una pressió de 27 mcda. Es pot 

observar el seu disseny al Plànol 15. Planta de xarxa d’aigua potable. 

Les ramificacions serviran per distribuir l’aigua als dos costats del carrer i per 

solucionar possibles reparacions de la xarxa sense interrompre tot el servei 

d’abastament d’aigua potable del sector. 

La xarxa projectada de la U.A. 2 estarà equipada amb els següents elements, que aniran 

col·locats dins d’arquetes de registre: 
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- 9 claus de pas: per sectoritzar la xarxa enfront d’incidències, reparacions o 

modificacions. Situades a l’inici de la nova xarxa i en les derivacions. 

- 6 ventoses: en els punts alts de la xarxa i de les ramificacions, per evitar els 

efectes del cop d’ariet quan s’omplen les canonades d’aigua o per facilitar el 

buidatge permetent l’entrada d’aire. 

- 3 vàlvules de descàrrega: situades en punts baixos i connectades als embornals 

del vials, per buidar les canonades en cas de reparacions. 

El llarg de la xarxa es requeriran derivacions en T o colzes de canvis de direcció, els 

quals s’ancoraran correctament amb formigó HM-15. 

A la Figura 1 es pot observar l’esquema de l’aigua potable a la U.A. 2. 

 
Figura 1. Esquema de la xarxa d’aigua potable a la U.A. 2. 

3. Xarxa contra incendis 

D’acord amb el decret 241/1994, de 26 de juliol sobre condicionants urbanístics i de 

protecció contra incendis, s’haurà de garantir un hidrant situat a la via pública o espais 

d’accessibilitat equivalent per a vehicles de bombers a menys de 100 metres de 

distància de qualsevol punt d’una façana a nivell de rasant. 

Aleshores, a la U.A. 2 es situaran tres hidrants contra incendis de 500 l/min (8.33 l/s) 

enterrats en arquetes, en el PK 0+146.05 del Vial 1 i en els PK 0+071.00 i 0+259.47 del 

Vial 2. 

La comprovació a realitzar en cas d’incendi estableix la disposició d’una pressió 

mínima de 10 mcda per sobre del nivell de la teulada dels edificis en els dos hidrants 

més pròxims al lloc d’incendi amb unes condicions de consum urbà reduïdes a la meitat. 
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4. Estimació de la demanda d’aigua potable 

La determinació del consum d’aigua potable del sector dependrà de la dotació diària 

mitjana d’aigua dels habitatges: 

       
   

     
 

On, Kp: coeficient punta en funció del nombre d’habitants. En el cas de Vidrà, 

amb poca població, pren el valor de 2.6. 

P: nombre de persones per habitatge. S’estimarà 2.6 persones/habitatge. 

D: dotació d’aigua. 

La dotació d’aigua dels habitatges de la U.A. 2 serà de 250 l/hab i dia, ja que es tracten 

de cases unifamiliars aïllades amb jardí 

La zona d’equipament de la U.A. 2 són espais destinats a l’ús socio-cultural i/o 

recreatiu, on els únics components que consumeixin aigua que s’estima que 

s’instal·laran seran fonts o lavabos, elements que requereixen poc consum. També es 

preveu la possible instal·lació d’una boca per captar aigua, ja sigui per rec o per altres 

usos, però sense demanda elevada.  

Per tant, sumat a que el consum en aquesta àrea tampoc es donarà en hora punta, 

s’estimarà una dotació de 150 l/dia a cada equipament. 

Amb aquestes consideracions, la demanda d’aigua és la següent: 

 
Habitatges Equipaments Cabal (l/s) 

Tram 1 0 1 0.005 

Tram 2 2 0 0.039 

Tram 3 0 2 0.009 

Tram 4 1 0 0.020 

Tram 5 4 0 0.078 

Tram 6 3 0 0.059 

Total 10 3 0.209 

Figura 2. Cabal urbà requerit. 

El cabal urbà d’aigua potable en hora punta serà de 0.209 l/s, segons les hipòtesis 

adoptades 

En la situació excepcional d’incendi,  amb un cabal requerit a dos hidrant de 8.33 l/s i el 

consum urbà reduït a la meitat, el cabal necessari serà de 16.765 l/s. 
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5. Dimensionament de la xarxa 

5.1. Bases de càlcul 

Les pèrdues de càrrega de pressió de cada tram vindran determinades per l’expressió de 

Hazen-Williams: 

         
     

 

 On, Q: cabal d’aigua. 

R: condicions resistents: 

   (
    

 
)
     

 
  

  
     

On, C: coeficient de rugositat en funció del tipus de canonada. Valor de 

150 per el PEAD. 

L: longitud de la canonada. 

D: diàmetre interior. 

Si existeix una zona en malla, el teorema de Bernoulli indica que les pèrdues de càrrega 

a cada nus han de ser iguals independentment del camí recorregut. Per tant, s’hauran de 

corregir els cabals fins que això succeeixi. 

Un cop establerts els diàmetres de les canonades i els cabals, es determinarà la velocitat 

de l’aigua, la qual hauria d’estar compresa entre 0.5 i 1 m/s per tenir un comportament 

òptim. 

Finalment, s’haurà de comprovar la pressió obtinguda als nodes de la xarxa. Es 

recomana un mínim de 30 mcda i un màxim de 60 mcda per tenir una pressió suficient 

en plantes altes i evitar danys a canonades respectivament. La pressió (H) s’obtindrà de 

la fórmula: 

                        
      

 

   
 

 On, z: cota del node. 

 v: velocitat de l’aigua. 

 g: gravetat. 



ANNEX 12. XARXA D’AIGUA POTABLE 

 

5 

 

5.2. Resultats del dimensionament 

El dimensionament per un consum urbà normal de la xarxa de la U.A. 2 és el següent: 

 
Material Di (mm) De (mm) Q (l/s) v (m/s) 

Longitud 

(m) 

Pèrdua de 

càrrega (m) 

Tram 1 PEAD PN16 90.0 110 0.207 0.033 174.72 0.003 

Tram 2 PEAD PN16 90.0 110 0.103 0.016 93.31 0.000 

Tram 3 PEAD PN16 90.0 110 0.104 0.016 92.72 0.000 

Tram 4 PEAD PN16 90.0 110 0.146 0.023 186.77 0.002 

Tram 5 PEAD PN16 51.4 63 0.038 0.018 95.20 0.001 

Tram 6 PEAD PN16 51.4 63 0.030 0.014 105.80 0.001 

Taula 1. Dimensionament de la xarxa d’aigua potable. 

Es pot observar que les velocitats dins les canonades són baixes. Aquest fet és degut a 

que els diàmetres podrien ser més petits, però llavors no es compliria la comprovació 

d’incendi. 

Les pressions en els nodes de la xarxa són les mostrades a la Taula 2. Es pot comprovar 

com els valors estan situats en l’interval correcte al llarg de la xarxa, entre 30 i 60 mcda. 

Node Cota (m) Pressió (mcda) 

A 976.700 27.00 

B 970.060 33.64 

C 971.840 31.86 

D 973.450 30.24 

E 963.400 40.29 

Taula 2. Pressions de la xarxa d’aigua potable. 

Amb aquestes dimensions de les canonades, la xarxa és apte de ser ampliada i admetre 

augments de consum per part dels habitatges i equipaments. 

La comprovació d’incendi desprèn que les velocitats de l’aigua són superiors a les 

aconsellades, fins a puntes de 2.6 m/s en el tram 1. No obstant, degut a l’eventualitat 

ocasional dels incendis, els valors es poden situar per sobre dels recomanats. 

 
Material Di (mm) De (mm) Q (l/s) v (m/s) 

Longitud 

(m) 

Pèrdua de 

càrrega (m) 

Tram 1 PEAD PN16 90.0 110 16.764 2.635 174.72 11.025 

Tram 2 PEAD PN16 90.0 110 8.360 1.314 93.31 1.623 

Tram 3 PEAD PN16 90.0 110 8.390 1.319 92.72 1.624 

Tram 4 PEAD PN16 90.0 110 10.486 1.648 186.77 4.943 

Tram 5 PEAD PN16 51.4 63 1.446 0.697 95.20 0.983 

Tram 6 PEAD PN16 51.4 63 1.365 0.658 105.80 0.982 

Taula 3. Comprovació de la xarxa d’aigua potable en cas d’incendi. 
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Però quan es connecten els dos hidrants, les pèrdues de càrrega arriben als 18.5 metres, 

causant una pressió mínima en algun punt de la xarxa al límit de la exigida. 

Node Cota (m) Pressió (mcda) 

A 976.700 27.00 

B 970.060 22.26 

C 971.840 18.77 

D 973.450 12.08 

E 963.400 21.12 

Taula 4. Pressions de la xarxa d’aigua potable en cas d’incendi. 

El volum d’aigua que consumirien els hidrants de càlcul durant dues hores possibles de 

duració de l’incendi seria de 120 m
3
, aproximadament una cinquena part de l’aigua 

emmagatzemada als dipòsits. 
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1. Introducció 

La finalitat d’aquest annex és el disseny i definició de la xarxa de subministrament 

d’energia elèctrica a la U.A. 2. 

Es tracta, doncs, de determinar l’esquema elèctric per subministrar l’electricitat als 10 

habitatges i les 3 zones d’equipaments presents. Caldrà tenir en compte la necessitat 

d’implementar una nova estació transformadora, ja que la xarxa en baixa tensió existent 

al municipi és insuficient per abastir la nova àrea. 

El dimensionament s’ha dut a terme d’acord amb les especificacions de la companyia 

subministradora, Estabanell Energia, la qual haurà d’estar informada formal i 

permanentment respecte l’execució de les obres. 

2. Situació actual 

La línia elèctrica que abasteix Vidrà arriba pel sud del municipi, per la vall del Forat 

Micó, fins a l’estació receptora i transformadora Vidrà, situada al barri de la Creu de 

l’Arç. 

Aquesta línia es divideix i continua cap a Ciuret, per abastir les cases disperses del 

municipi, i soterrada en mitja tensió cap a l’estació transformadora El Bartolí, al nord 

del Casc Antic. 

D’aquestes dues estacions transformadores situades en el nucli urbà, s’inicien dues 

xarxes de baixa tensió per subministrar, per una banda, el barri de la Creu de l’Arç, i per 

l’altra, la zona del Casc Antic. 

3. Estimació de la demanda 

Per dimensionar correctament la xarxa elèctrica i els seus elements es realitzarà una 

estimació de la demanda de potència dels habitatges. Aquests valors, d’acord amb el 

“Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió”, les consideracions d’Estabanell Energia i 

l’enllumenat elegit és el següent: 

- Habitatges: 9 kW/habitatge. 

- Equipaments: 50 W/m
2
. 

- Enllumenat públic: 17 W/punt de llum. 

El valor de potència elevat en els habitatges és degut a que es tracta de cases 

unifamiliars en parcel·les grans en un ambient rural, que acostumen a caracteritzar-se 

per un alt consum. El coeficient de simultaneïtat considerat pels 10 habitatges de la 

unitat serà de 0.85. 

Per la zona d’equipaments es preveu una demanda de 70 kW de mitja per cada una de 

les tres àrees. El coeficient de simultaneïtat serà de 0.70. 
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L’enllumenat públic estarà format per lluminàries que, amb un consum de 17 W cada 

una, significa una potència acumulada de 544 W. El coeficient de simultaneïtat, 

lògicament, serà de 1.00. 

Per calcular la potència aparent s’aplicarà la fórmula: 

         

 On, P: potència activa. 

 S: potència aparent. 

 cos φ: factor de potència. S’estimarà 0.90. 

La demanda de potència serà: 

 Potència 

 Activa (kW) Aparent (kVA) 

Habitatges 76.50 85.00 

Equipaments 147.00 163.33 

Enllumenat públic 0.54 0.60 

Total 224.04 248.93 

Taula 1. Estimació de la demanda de potència. 

4. Xarxa projectada 

Tot i que la unitat d’actuació desenvolupada en aquest projecte es troba propera a 

l’estació transformadora El Bartolí, la xarxa de baixa tensió existent és insuficient per 

satisfer les necessitats del nou sector. 

És per aquest motiu que es requerirà estendre la xarxa de mitja tensió fins a la U.A. 2 i 

instal·lar-hi una estació transformadora nova, d’on partirà la xarxa de baixa tensió que 

alimentarà els habitatges, equipaments i l’enllumenat públic de la U.A. 2. 

4.1. Estació transformadora 

La nova estació transformadora de la U.A. 2 se situarà dins la primera parcel·la 

edificable del Vial 2, en el seu PK 0+085.00. Aquesta estació estarà instal·lada en un 

terreny especialment cedit a tal efecte, de 6 per 4 metres. 

Serà un centre de transformació prefabricat de formigó tipus PFU-4 d’Ormazabal, 

equipat amb el següent equip elèctric interior: 

- Un transformador de potència de  400 kVA. 

- Aparellatge de mitja tensió de 24 kV. 

- Un quadre de baixa tensió amb 8 sortides. 

- Interconnexions de mitja a baixa tensió directes per cable. 



ANNEX 13. XARXA ELÈCTRICA 

 

3 

 

El propi edifici disposa de sortides de cable per sota del nivell de la superfície per fer les 

connexions de la xarxa. 

Per la seva instal·lació (preparació del terreny, manipulació i connexió) s’hauran de 

seguir les prescripcions tècniques indicades pel fabricant. 

4.2. Mitja tensió 

Com s’ha comentat, s’estendrà la línia de mitja tensió des de l’estació transformadora El 

Bartolí al nou transformador. Aquesta línia passarà pels tubs presents al costat oest del 

Vial 2 fins a la posició de de l’estació transformadora. 

La tensió en aquesta línia serà de 24 kV, i s’utilitzaran cables tipus RHZ 12/24 kV 

1x240 mm
2
 d’alumini, segons les recomanacions d’Estabanell Energia. 

4.3. Baixa tensió 

Del quadre de baixa tensió de l’estació transformadora sortiran 4 línies a 400V que 

abastiran la U.A. 2. Els cables que s’utilitzaran seran 3x240 mm
2
 + 1x150 mm

2
 

d’alumini. 

La primera línia donarà servei als dos habitatges i a l’equipament situat a l’oest del Vial 

2. La segona, als dos equipaments situats a la dreta d’aquest vial. Aquestes dos línies 

estaran connectades en els seus dos extrems per quedar una xarxa tancada, de tal manera 

que es puguin resoldre incidències sense haver de fer talls de corrent a tota la línia. 

La tercera i quarta línia abastaran les cases del Vial 1. Una línia recorrerà el carrer per 

un costat i l’altra pel costat oposat. Com en les dues primeres línies, al final estaran 

unides entre elles. 

A les divisòries de les parcel·les es situaran les caixes de distribució, dins d’una 

columna prefabricada de formigó. 

4.4. Dimensionament de la infraestructura 

El pas de la línia de mitja tensió des de l’estació El Bartolí fins a la unió del Carrer de 

Puigsacalm amb la Plaça de Marià Vila d’Abadal es farà aprofitant un tub lliure existent 

soterrat de la pròpia companya elèctrica. 

Per creuar la Plaça, es disposarà d’una canalització de dos tubs, que continuarà en 

aquesta tipologia per la banda de la vorera del Vial 2 fins la parcel·la d’equipaments del 

sector. 

A partir d’aquest punt, estarà present la xarxa de baixa tensió. Per tant, es col·locaran 4 

tubs al costat oest del vial i 2 al costat est, fins a la nova estació transformadora. 
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De l’estació transformadora cap al Vial 1 es realitzarà una canalització de 4 tubs per la 

xarxa de baixa tensió pel costat oest fins a les zones edificables, on es dividirà en dos 

tubs per cada banda del carrer. 

Es pot veure aquesta disposició de tubs al Plànol 17. Planta de xarxa elèctrica. 

Aquestes canalitzacions, ja siguin de 2 o 4 conductes, estaran formades per tubs de 

polietilè d’alta densitat de 160 mm de diàmetre en una rasa formigonada fins a cobrir els 

tubs. Es situaran 32 arquetes de 50x50 cm en els punts de derivació, canvis de direcció 

bruscos i cada 30 metres aproximadament. 

5. Condicions tècniques per la construcció de la xarxa de distribució 

La xarxa elèctrica de distribució es projectarà i construirà d’acord amb els criteris 

establerts per Estabanell Energia, havent d’aprovar les instal·lacions (estacions 

transformadores, armaris de distribució...), materials, procediments, etc. Estabanell 

Energia realitzarà un seguiment de l’obra per resoldre totes les qüestions que puguin 

sorgir durant el seu desenvolupament. 

El Contractista haurà d’executar tota l’obra civil referent als treballs d’electrificació. 

Aquests treballs inclouen l’estesa de cable i instal·lació d’elements de la xarxa elèctrica. 

El Contractista podrà contractar per l’execució dels treballs a una empresa reconeguda 

per Estabanell Energia o una altra empresa però de comú acord entre les parts. 

Al finalitzar les obres, totes les instal·lacions elèctriques  hauran de ser cedides a la 

companyia subministradora. 
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1. Introducció 

El present annex té com a objectiu la definició i dimensionament de la instal·lació 

d’enllumenat públic dels dos vials inclosos a la U.A. 2. L’enllumenat de les Places de 

l’Ajuntament i de Marià Vila d’Abadal no es modificarà en quant ja es considera 

adequat. 

La nova xarxa es dissenyarà a partir de criteris tècnics i les especificacions tècniques 

marcades per l’Ajuntament de Vidrà i la companyia elèctrica subministradora 

Estabanell Energia. 

Els càlculs luminotècnics s’han fet amb el programa DIALux i les dades 

luminotècniques facilitades per Benito Urban. 

2. Instal·lació projectada 

En els dos vials de la U.A. 2 s’instal·laran les mateixes llumeneres, tipus “Vialia Evo” 

de Benito Urban, col·locades en una columna “Troncocònica” de Benito Urban, d’altura 

4 metres (Figura 1). 

 

 

 

Figura 1. Enllumenat públic utilitzat i detall de la llumenera i la columna. 

Font: Benito Urban (2015). 

Aquestes llumeneres estaran equipades amb una làmpada de 16 leds, flux lluminós de 

3474 lúmens, color 4000 K i 17.0 W de potència. El factor de degradació considerat 

segons el fabricant és de 0.67.  

La utilització de làmpades led comporta benefici en la poca potència consumida i en la 

llarga duració dels propis leds, de fins a 100000 hores. 

A més, llumeneres tipus “Vialia Evo” de Benito Urban concentren el flux lluminós en 

direcció a la superfície a il·luminar, augmentant el seu rendiment i reduint la 

contaminació lumínica cap a l’atmosfera. 
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D’aquesta manera es posaran aquests dos nous vials en concordança amb la resta del 

municipi, on s’ha apostat per un nivell d’il·luminació baix per protegir el medi nocturn i 

provocar el mínim impacte lumínic i ambiental, d’acord amb la Llei 6/2001, de 31 de 

maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi natural. 

El quadre de comandament de l’enllumenat estarà connectat i situat dins de l’estació 

transformadora projectada a la U.A. 2. 

Els cables elèctrics seran de coure de 6 mm
2
 de secció i discorreran per canalitzacions 

sota la vorera dins de tubs de polietilè corrugat de diàmetre 90 mm. Per facilitar l’estesa 

de cables, en els canvis de direcció bruscos i cada 3 faroles es col·locarà una arqueta de 

40x40x60 cm. 

Cada farola disposarà d’una piqueta de connexió a terra d’acer, clavada a terra i unida 

mitjançant un cable de protecció de coure nu de 35 mm
2
. 

3. Càlculs luminotècnics 

Tant el Vial 1 com el Vial 2 seran carrers amb un trànsit baix de vehicles i vianants 

durant la nit. És per aquest motiu que s’escollirà un baix nivell d’il·luminació, entre 10 i 

12 lux. La uniformitat mitjana serà de 0.30 o superior i la mínima de 0.15. 

Els càlculs de l’enllumenat públic es realitzaran amb el software informàtic DIALux i 

les dades luminotècniques de Benito Urban incorporades en aquest programa. 

Per dur a terme l’estudi es prendrà com a referència un tram estàndard del vial, traçat 

recte, pla i sense sobreamples, ja que es consideren variables no determinants en el 

resultat. 

S’efectuarà un anàlisi de cada vial per separat per tal de trobar la solució òptima per 

cada carrer.  

3.1. Vial 1 

Els punts de llum estaran col·locats en línia amb a rigola que defineix la vorera sud, 

cada 19.2 metres de distància, en una columna de 4 m i sense inclinació de la 

lluminària. 

Els resultats, de baixa il·luminació (Taula 1), s’ajusten a les característiques desitjades 

en un carrer residencial i sense sortida, en el que s’espera poc trànsit nocturn. 
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Calçada 

Il·luminació (lx) Uniformitat 

Mitjana Màxima Mínima Mitjana Mínima 

9.99 18.14 6.33 0.63 0.35 

Vorera on hi ha les faroles 

Il·luminació (lx) Uniformitat 

Mitjana Màxima Mínima Mitjana Mínima 

10.38 17.08 7.19 0.69 0.42 

Vorera oposada 

Il·luminació (lx) Il·luminació (lx) 

Mitjana Màxima Mínima Mitjana Mínima 

9.50 11.67 6.06 0.64 0.52 

Taula 1. Valors d’il·luminació obtinguts en el Vial 1. 

Les corbes isolux reflecteixen la distribució de la il·luminació a la superfície del carrer: 

 
Figura 2. Corbes isolux del Vial 2. 

3.2. Vial 2 

En el Vial 2, s’instal·laran els punts de llum unilateralment sobre la vorera a 37 cm de 

l’extrem amb la calçada, cada 15 m, a 4 metres d’alçada i sense inclinació. 

Els resultats obtinguts són els següents, 

Calçada 

Il·luminació (lx) Uniformitat 

Mitjana Màxima Mínima Mitjana Mínima 

12.71 19.36 9.66 0.76 0.50 

Vorera 

Il·luminació (lx) Uniformitat 

Mitjana Màxima Mínima Mitjana Mínima 

12.72 18.55 9.87 0.78 0.53 

Taula 2. Valors d’il·luminació obtinguts en el Vial 2. 
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Aquest carrer ofereix més il·luminació que el Vial 1 ja que es tracta del carrer d’entrada 

al poble, que tot i que el trànsit estimat també és baix, ha de prestar un nivell superior 

d’enllumenat. La representació de les corbes isolux es pot veure a la Figura 3. 

 
Figura 3. Corbes isolux del Vial 2. 

4. Càlculs elèctrics 

En el Plànol 20.2. Detalls d’enllumenat públic. Esquema elèctric es mostra l’esquema 

elèctric d’alimentació de les lluminàries. 

La tensió d’alimentació serà de 400 V, mitjançant cables de coure de 6 mm
2
 de secció, 

els quals tenen una resistivitat de 0.0181 Ω·mm
2
/m. 

La caiguda màxima de tensió, segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

(REBT) no serà superior al 3%, en aquest cas, de 12 V. La caiguda de tensió es calcula 

de la següent manera: 

         
   

   
 

 On ρ: la resistivitat elèctrica. 

 L: longitud de la línia. 

 P: potència acumulada en la línia. 

 S: secció del cable. 

 U: tensió d’alimentació. 

Les càrregues es majoren amb un coeficient de valor 1.8 d’acord amb el reglament. 

Al tractar-se de làmpades led, on la potència de cada punt de llum és molt menor que 

utilitzant altres tipus de làmpades, i de longituds de les línies menors a 300 m, les 

caigudes de tensió són de 0.61 V (línia 1) i 0.39 V (línia 2), que representen un 0.15% i 
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un 0.10% respectivament, molt per sota de la màxima caiguda de tensió admissible 

(Taula 3). 

Línia 1   

Longitud del cable 273.8 m  

Punts de llum 19  

Potència instal·lada 323 W  

Caiguda de tensió 0.61 V  (0.15%) 

Línia 2   

Longitud del cable 246.1 m  

Punts de llum 13  

Potència instal·lada 221  

Caiguda de tensió 0.39 V  (0.10%) 

Taula 3. Resum dels resultats elèctrics. 

El fet de que les línies presentin folgança respecte la màxima caiguda de tensió permet 

una futura ampliació utilitzant la mateixa línia sense haver de modificar el cablejat. 
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1. Introducció 

L’objecte d’aquest annex és la definició de la xarxa de comunicacions del sector a 

urbanitzar pel present projecte. La xarxa existent al municipi està gestionada actualment 

en la seva totalitat per Telefónica. 

Així doncs, totes les obres de la infraestructura s’executaran seguint els criteris marcats 

per aquesta companyia subministradora, la qual haurà d’estar informada permanentment 

per tal de permetre les corresponents supervisions. 

2. Situació actual 

La xarxa de comunicacions de Telefónica arriba aèriament a Vidrà a través d’una línia 

que passa per l’àrea afectada per l’execució del Vial 2. Els últims 100 metres aeris 

d’aquesta línia hauran de ser desviats, seguint el traçat de la Carretera GIP-5227. 

Aquesta línia continua adossada a les façanes de les cases de la Plaça de l’Ajuntament 

fins a la Plaça de Marià Vila d’Abadal, on a partir de llavors queda soterrada tota la 

xarxa de distribució dins del nucli urbà. 

3. Xarxa projectada 

La xarxa de la U.A. 2 serà soterrada i abastirà els 10 habitatges del sector i les 3 zones 

d’equipaments. Tot i això, a les zones d’equipaments no es preveu la necessitat del 

servei de comunicacions degut al fet que es tracta d’una zona destinada a l’ús recreatiu. 

La connexió de la xarxa de comunicacions es realitzarà a l’arqueta de Telefónica de 

l’inici de la Carretera de Ciuret. La xarxa projectada discorrerà per sota la vorera del 

Vial 2 i del Vial 1 de forma lineal. 

Per realitzar la instal·lació s’adoptaran les arquetes homologades per Telefónica tipus H 

i M (Figura 1). Les arquetes H s’instal·laran en els principals punts de derivació i al 

final de la xarxa, en total 6 unitats. 

 
Figura 1. Arqueta tipus H (esquerra) i M (dreta). 

Font: Benito Urban (2015). 
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Les arquetes M es col·locaran al llarg de la xarxa aproximadament cada 40 metres. 

També s’usaran aquestes arquetes per realitzar l’abastament domiciliari, col·locades a 

les divisòries de les parcel·les. La quantitat d’unitats instal·lades és de 17. 

L’extensió de la xarxa es realitzarà mitjançant una canalització amb prisma de 4 tubs de 

PEAD corrugat exteriorment de 125 mm de diàmetre nominal. Aquesta canalització 

estarà dotada de separadors i emplenada de formigó, amb una cinta senyalitzadora. 
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1. Introducció 

El present annex té per objectiu enumerar els elements de mobiliari urbà escollits i 

justificar-ne la seva distribució. Aquest components seran: 

- Bancs 

- Papereres 

- Baranes 

- Jardineres 

Al Plànol 24. Planta de mobiliari urbà queda definit el mobiliari urbà escollit i la seva 

posició. 

Els bancs, papereres i jardineres presents a les dues places actualment seran canviats 

degut al desgast que presenten actualment pel pas del temps i el seu ús, com es pot 

observar a les fotos de l’Annex 2. Reportatge fotogràfic. A més, es distribuiran de forma 

diferent a l’actual. 

Las baranes es conservaran ja que acompleixen amb l’ús i les característiques previstes. 

2. Bancs 

Els bancs que es col·locaran seran del tipus “NeoBarceino Fusta Tècnica” de Benito 

Urban (Figura 1). Aquests bancs requereixen poc manteniment i són resistents i 

durables. A més, ofereixen una alta resistència a les inclemències meteorològiques, amb 

baixa absorció d’humitat, antilliscants i materials que no es podreixen, ressequen o 

corroeixen, factors necessaris degut a les condicions climatològiques de Vidrà. 

 
Figura 1. Banc “NeoBarcino Fusta Tècnica” de Benito Urban. 

Font: Benito Urban (2015). 

Per les característiques dels vials i les places de l’obra, només es situaran bancs a la 

Plaça de l’Ajuntament, ja que és l’únic lloc amb espai suficient. Aquests bancs es 

disposaran a la cantonada sud-est paral·lels al contorn sud, dos mirant cap als prats i un 

tercer cap al casc antic. 
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3. Papereres 

Les papereres empleades a la zona del present projecte seran tipus “Paperera Circular” 

de Benito Urban d’alta resistència a la corrosió (Figura 2). En els vials i la Plaça de 

Marià Vila d’Abadal es posaran sobre la vorera en línia amb les faroles. A la Plaça de 

l’Ajuntament, es col·locarà a la zona de bancs. En total es posaran 5 papereres, una a 

cada plaça, una al Vial 1 i dues al Vial 2. 

 
Figura 2. “Paperera Circular”  de Benito Urban. 

Font: Benito Urban (2015). 

4. Baranes 

Al contorn sud de la Plaça de l’Ajuntament i al oest de la de Marià Vila d’Abadal es 

mantindran les baranes que ja hi ha actualment, les quals tenen una longitud de 63 

metres en la primera plaça i 48 m en la segona. 

 
Figura 3. Barana actual. 

Font: pròpia (2015). 

La barana a la Plaça de l’Ajuntament està fixada sobre el paviment actual, al seu límit 

en contacte amb el mur de formigó existent,  per tant, haurà de ser treta per canviar el 

paviment de la plaça i tornar a ser fixada al finalitzar-lo, un altre cop sobre el nou 

paviment al seu extrem, a la mateixa posició que actualment. 

En canvi, a la Plaça de Marià Vila d’Abadal, la barana està fixada sobre el mur, situat 

fora de la zona a repavimentar. És per aquest motiu que la barana romandrà en tot 

moment en el seu estat durant l’execució de les obres. 
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5. Jardineres 

En l’apartat de jardineria s’ha optat només per instal·lar dues jardineres a la Plaça de 

l’Ajuntament, a la zona dels bancs, de tal manera que no s’entorpirà la vista des del casc 

antic. Aquestes jardineres seran del tipus “Jardinera Esfèrica” de Benito Urban (Figura 

4). 

Inicialment es plantaran romanís, Rosmarinus officianalis, ja que són plantes aromàtica 

autòctones del territori, que necessiten poca aigua per sobreviure i resisteixen les 

temperatures fredes. 

 
Figura 4. “Jardinera Esfèrica” de Benito Urban. 

Font: Benito Urban (2015). 

A la Plaça de Marià Vila d’Abadal es mantindrà la zona enjardinada del contorn oest, 

amb el que no es creu convenient ampliar la zona de jardí. Referents als vials, no s’hi 

durà a terme plantació d’arbres ja que no hi ha suficient espai a les voreres i el vial ja 

discorre en gran part per zona verda emboscada. 
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1. Introducció

1.1. Descripció del medi 

La zona afectada per la U.A. 2, les obres de la qual es descriuen en el present projecte, 

es troba a l’entrada del nucli urbà de Vidrà. 

En els següents apartats es farà una descripció de la zona d’estudi des dels diferents 

punts de vista contemplats, amb l’objectiu de donar una visió integrada i completa de la 

zona susceptible d’alteració. Així, les variables contemplades a la descripció del medi 

són les següents: 

- Factors físics: 

- Situació geogràfica 

- Geologia 

- Clima 

- Hidrogeologia 

- Factors biològics 

- Vegetació 

- Fauna 

- Paisatgisme 

- Factors humans 

- Població 

- Edificacions i indústria 

Factors físics 

Situació geogràfica 

La U.A. 2 projectada està situada al poble de Vidrà, al nord de la comarca d’Osona i 

província de Girona. Vidrà es troba a l’inici per l’est del Prepirineu, limítrof a la 

Serralada Transversal i a la Depressió Central. 

La via de comunicació natural de Vidrà és a cap al sud a través de la Vall de Forat 

Micó, que connecta el municipi amb Torelló, tot i que actualment les carreteres 

existents es dirigeixen cap a Sant Quirze de Besora (oest) i cap a la Vall d’en Vas (nord-

est). 

Geologia 

L’àmbit del projecte és un gran dipòsit de materials sedimentats en forma de margues i 

gresos pertanyents al bartonià mitjà, i una petita zona de sediments recents al voltant de 

la riera existent. Les margues present en el sector són fossilíferes, amb abundància 

d’organismes en forma de fòssil. 

Aquests materials apareixen en superfície en forma de sorres argiloses amb presència de 

fragments calcaris, mentre que en profunditat apareixen en estat rocós. 
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Clima 

El clima de Vidrà es descriu com a mediterrani prepirinenc oriental. Les temperatures 

mitjanes anuals oscil·len al voltant dels 13 ºC, amb els hiverns entre 3 i 7 ºC i els estius 

entre 17 i 23 ºC. 

La precipitació mitjana anual es situa als 950 mm, sent la primavera i l’estiu els 

períodes més plujosos, i l’hivern l’època més seca. 

Hidrogeologia 

Segons prospeccions realitzades en un terreny proper a l’àmbit del projecte, no s’espera 

un nivell freàtic proper a la superfície que pugui veure’s alterat per les excavacions a 

realitzar a l’obra. 

Factors biològics 

Vegetació 

L’àmbit del projecte es divideix principalment en la zona ocupada per les dues places i 

camps de pastura a l’àrea on es desenvoluparà la U.A. 2. Destacar que existeix una 

petita zona de bosc formada majoritàriament per roures. 

Fauna 

La fauna present a l’àmbit del projecte és la característica dels camps de pastura de 

Vidrà i els presents en zona urbana rural. Aquests animals són bens i vaques, i 

rosegadors, talps i alguns ocells típics del territori (falcons, àguiles, mallerengues...). 

Paisatge 

La U.A. 2 es troba adjacent al nucli urbà de Vidrà, en terrenys actualment ocupats  per 

horts d’autoconsum, prats de pastura i una petita zona emboscada. El planejament 

urbanístic de la U.A. 2 s’ha fet tenint en compte els espais de major interès paisatgístic, 

i preservant-los dins de les zones de verd privat, les quals han de romandre sense canvis. 

Indicar que el municipi de Vidrà no està inclòs en cap espai d’interès natural ni zona 

protegida ambientalment. 

Factors humans 

Població 

El nombre d’habitants en el municipi de Vidrà és de 169 persones segons el padró de 

2014, a un percentatge igual entre homes i dones. Per grups d’edat, la població es 

divideix en un 15% entre 0 i 14 anys, 68% entre 15 i 64 anys i 17% de més de 65 anys. 

No obstant, el poble té un fort caràcter turístic, augmentant notablement la població 

durant els períodes de vacances. Aquest fet es constata amb la gran oferta de places del 
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sector turístic (1 hostal de 51 places, 1 càmping de 363 places i 3 cases de turisme rural 

amb un total de 27 places) i el fet que 41 dels 132 habitatges del municipi siguin 

segones residències. 

Edificacions i indústria 

Vidrà disposa de 3 indústries relacionades amb la fusta (serraries i fusteries) i varies 

empreses d’explotació forestal i ramaderia. 

Relacionat amb el turisme, el poble disposa d’un hostal, dos restaurants, un càmping, 3 

cases rurals i, com s’ha comentat, un 31% de les cases del municipi són segones 

residències. 

I tot el trànsit que accedeix al municipi ha de passar per la carretera principal que 

desemboca en el pas estret de l’Ajuntament, el qual aquest projecte pretén donar 

solució, o per la carretera que connecta amb la Vall d’en Vas, de 30 km i traçat sinuós i 

estret. 

2. Identificació i caracterització dels impactes

L’Estudi d’Impacte Ambiental és un document tècnic que identifica, descriu i valora els 

efectes notables que sobre els diferents elements del medi ambient general la 

construcció i explotació d’una determinada activitat. Es tracta doncs, d’un document 

que intenta presentar la realitat objectiva per conèixer en quina mesura repercutirà sobre 

l’entorn la posada en marxa d’un determinat projecte i és per aquest motiu que 

constitueix una eina per prevenir les possibles alteracions en el medi.  

Per a la caracterització i avaluació dels possibles impactes és precís conèixer els 

elements susceptible d’afectació i determinar uns criteris per a la seva avaluació. A 

continuació es determinen aquestes característiques i posteriorment s’exposaran els 

elements d’afectació i de quina manera es veuen afectats.  

La metodologia d’avaluació es composa dels següents criteris: 

- Signe: Fa referència al caràcter beneficiós o perjudicial que un determinat 

impacte genera sobre un element. 

- Duració: És el temps que dura l’impacte, en aquest sentit pot diferenciar-se entre 

impacte temporal i permanent. 

- Sinèrgia: Aquesta característica contempla la interacció entre dos o més 

impactes, és a dir, la possibilitat de que l’efecte conjunt de dos impactes 

individuals generin un efecte major que la suma d’ambos per separat. Es 

distingeixen dues categories: impactes simples i impactes sinèrgics.   

- Caràcter de l’impacte: 

- Compatible: aquells en els que la recuperació és immediata després de 

finalitzar l’activitat sense necessitat d’aplicar cap mesura correctora 

addicional. 
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- Moderat: impacte que no necessita mesures correctores intensives però 

que, no obstant, és necessari un cert temps d’actuació per retornar a 

l’element afectat les seves condicions inicials. 

- Sever: aquell impacte que precisa de l’aplicació de mesures correctores 

de caràcter intensiu i que a més a més requereixen un període de temps 

dilatat per retornar al medi a les seves condicions normals. 

- Crític: impactes d’una magnitud superior als límits acceptables, que 

generen unes conseqüències importants derivades de la seva acció i que 

s’implementin les mesures correctores pertinents no és possible eliminar 

totalment el seu efecte. 

- Magnitud: s’inclou en aquesta categoria la importància que tenen les 

conseqüències que es deriven d’un impacte concret sobre el medi tenint en 

compte la possibilitat o no d’utilitzar mesures correctores. Es distingeixen les 

següents categories: 

- No significatiu 

- Poc significatiu 

- Significatiu 

- Molt significatiu 

- Tipus d’acció: contempla la relació causa efecte de l’impacte a l’entorn, en 

aquest sentit es diferencien entre impactes directes que afecten immediatament a 

l’element en qüestió, i indirectes, l’efecte dels quals es manifesta posteriorment. 

- Reversibilitat: considera el fet de que les conseqüències derivades de l’impacte 

puguin desaparèixer o no mitjançant medis naturals un cop que l’impacte en 

qüestió deixa d’actuar sobre l’element. Es consideren dues categories, impactes 

reversibles i irreversibles 

- Recuperabilitat: fa referència a aquells impactes de caràcter irreversibles que 

puguin retornar al medi les seves condicions inicials mitjançant l’ús d’unes 

determinades accions correctores programades. En funció d’això existiran 

impactes de caràcter recuperable o irrecuperable 

Durant el desenvolupament de les obres es produiran inevitablement unes accions a 

l’entorn. A continuació s’exposen els elements sobre els quals tindran repercussió les 

mencionades accions, tant durant la construcció com a la seva fase d’explotació i 

conservació, que puguin suposar un impacte al medi: 

- Medi físic: 

- Hidrologia 

- Sòl i subsòl 

- Atmosfera 

- Medi biòtic: 

- Flora i fauna 

- Paisatge 

- Medi humà: 

- Població 
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- Factors culturals i socioeconòmics 

A continuació es fa una petita ressenya de cadascun dels factors mencionats i de quina 

manera es veu afectat per l’obra: 

- Sòl i subsòl: 

- Modificació de la qualitat i composició del terreny on es situarà l’obra. 

- Alteracions de la qualitat i composició del vessaments incontrolats de 

formigó, mescles bituminoses, oli i altres residus de l’obra. 

- Generació de residus deguts als moviments de terres. 

- Hidrologia: 

- Consum d’aigua per part de les unitats d’obra. 

- Contaminació de l’aigua superficial i subterrània. 

- Atmosfera: 

- Generació de pols. 

- Generació de contaminació acústica. 

- Generació de contaminació lumínica. 

- Flora: 

- Afectació directe sobre la flora de la zona deguda a l’obra (arbrat, 

vegetació, etc). 

- Afectació als ecosistemes existents de la zona. 

- Fauna: 

- Afectació als ecosistemes existents de la zona. 

- Paisatge: 

- Impacte visual de l’obra. 

- Població: 

- Molèsties per pols, soroll, vibracions i olors produïdes a l’obra. 

- Interferències a l’accessibilitat de la població afectada. 

- Contaminació de l’entorn de l’obra. 

- Factors culturals i socioeconòmics: 

- Creació de 10 parcel·les edificables i zones d’equipaments. 

- Impacte econòmic positiu donat que habilita una entrada més accessible 

al nucli urbà de Vidrà. 

3. Impacte econòmic i social

Donada la importància de l’impacte econòmic i social de l’execució de l’obra, s’analitza 

a continuació en profunditat. 

Les obres definides en el present projecte desenvolupen la U.A. 2 descrita a les NNSS 

de Vidrà, les quals comprenen la creació de dos nous vials, un dels quals substituirà 

l’actual accés al municipi, entre el casc antic i l’Ajuntament, i reordenen la Plaça de 

l’Ajuntament i de Marià Vila d’Abadal. 

Amb el desenvolupament de la U.A. s’aconseguirà resoldre el problema de pas de 

l’actual entrada del poble, la qual és dificultosa pels vehicles pesats que intenten accedir 
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al municipi. A més, es crearan 10 parcel·les edificables i 3 zones d’equipaments 

destinades a l’ús socio-cultural i recreatiu, i es destinarà una superfície a la preservació 

del paisatge. 

La nova ordenació de les dues places afectades pel projecte les adequarà al seu nou ús, 

zona veïnal amb el trànsit rodat restringit. 

Amb aquests motius es conclou que l’impacte econòmic i social que es generarà a Vidrà 

serà positiu, donat que s’augmenta l’accessibilitat i la comoditat, alhora que es crea un 

creixement territorial del nucli urbà. 

4. Matriu de valoració d’impactes 

La descripció de l’estat inicial del medi permet identificar els àmbits més sensibles de la 

zona d’estudi que s’han tingut en compte durant el disseny del traçat projectat. Aquests 

elements s’estructuren per vectors ambientals i constitueixen un resum dels aspectes 

més vulnerables a considerar també en fase d’execució. 

A continuació es mostra la matriu de valoració d’impactes on es resumeix les 

característiques de cada impacte.  

A partir d’aquesta matriu es pot concloure que l’impacte generat per aquest projecte és 

moderat. 

VARIABLE Sòl i subsòl Hidrologia 

IMPACTE 
Fase d’ús | Fase 

d’obra 
Afectació al sòl 

Disminució de la 

qualitat de les aigües 

Signe 
Positiu         

Negatiu X   X   

Duració 
Temporal X   X   

Permanent          

Sinèrgic 
Simple X       

Sinèrgic     X   

Tipus d’acció 
Directe X       

Indirecte     X   

Reversibilitat 
Reversible X   X   

Irreversible         

Recuperabilitat 
Recuperable X   X   

Irrecuperable         

Caràcter global 

de l’impacte 

Compatible X   X   

Moderat         

Sever         

Crític         

Mesures cautelars i correctores X X 
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Magnitud de 

l’impacte 

No significatiu X X 

Poc significatiu X X 

Significatiu 

Molt significatiu 

VARIABLE Atmosfera 

IMPACTE 
Fase d’obra | 

Fase d'ús 

Disminució de la 

qualitat de l’aire 
Contaminació acústica 

Signe 
Positiu 

Negatiu X X 

Duració 
Temporal X X 

Permanent 

Sinèrgic 
Simple X X 

Sinèrgic 

Tipus d’acció 
Directe X X 

Indirecte 

Reversibilitat 
Reversible X X 

Irreversible 

Recuperabilitat 
Recuperable X X 

Irrecuperable 

Caràcter global 

de l’impacte 

Compatible 

Moderat X X 

Sever 

Crític 

Mesures cautelars i correctores X X 

Magnitud de 

l’impacte 

No significatiu X X 

Poc significatiu X X 

Significatiu 

Molt significatiu 

VARIABLE Flora, fauna i paisatge 

IMPACTE 
Fase d’obra | 

Fase d'ús 

Afectació a les espècies 

vegetals de la zona 

Afectació a les espècies 

animals de la zona 

Disminució de la 

qualitat del paisatge 

Signe 
Positiu 

Negatiu X X X X 

Duració 
Temporal X X 

Permanent X X 

Sinèrgic 
Simple X X X X 

Sinèrgic 
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Tipus d’acció 
Directe X       X X 

Indirecte     X       

Reversibilitat 
Reversible X   X       

Irreversible         X X 

Recuperabilitat 
Recuperable X   X   X   

Irrecuperable           X 

Caràcter global 

de l’impacte 

Compatible     X       

Moderat X       X X 

Sever             

Crític             

Mesures cautelars i correctores X X X 

Magnitud de 

l’impacte 

No significatiu   X   X     

Poc significatiu X   X       

Significatiu         X X 

Molt significatiu             

 

VARIABLE Població 

IMPACTE 
Fase d’obra | 

Fase d'ús 

Afectació a l’hàbitat 

humà 

Afectació de l’ús de 

l’entorn 

Signe 
Positiu   X   X 

Negatiu X   X   

Duració 
Temporal X   X   

Permanent    X   X 

Sinèrgic 
Simple   X X   

Sinèrgic X     X 

Tipus d’acció 
Directe X X X   

Indirecte       X 

Reversibilitat 
Reversible X   X X 

Irreversible   X     

Recuperabilitat 
Recuperable X   X X 

Irrecuperable   X     

Caràcter global 

de l’impacte 

Compatible X X X X 

Moderat         

Sever         

Crític         

Mesures cautelars i correctores X X 

Magnitud de 

l’impacte 

No significatiu         

Poc significatiu         

Significatiu     X X 
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Molt significatiu X X 

5. Línies d’actuació i integració dins de l’obra

5.1. Línies d’actuació referents a impactes en el medi físic 

Sòl i subsòl 

Línies d’actuació i integració de la línia al projecte 

- Estudiar la qualitat i composició del terreny on es situarà l’obra per efectes de 

reutilització i tractament: a l’annex de geotècnia s’estableixen les diferents 

categories dels materials existents a la zona. Degut a les característiques dels 

mateixos i a l’espera de la realització de sondejos a la zona de l’esplanada que 

confirmin aquests materials, el sòl excavat es reutilitzarà en la seva majoria per 

la mateixa esplanada. 

- Avaluació de l’activitat de moviments de terres: sobrants i préstecs.  Suggerir 

els destins de les terres sobrants i els punts d’obtenció dels préstecs tenint en 

compte la distància a l’obra. Les terres que sobrin es tractaran com  residus 

d’obra i es portaran a l’abocador més proper que compleixi amb els requisits 

establerts.  

- Planificar les activitats complementàries en llocs on l’efecte sigui mínim: 

dipòsits de materials, accessos i acopis de terres. Abans de l’inici de l’activitat, 

el Contractista haurà de presentar a la Direcció d’Obra, per a la seva aprovació, 

un Pla Específic d’accessos a l’obra i d’acopis de materials i terres. 

- Minimitzar l’erosió i rehabilitar l’alteració produïda per l’obra, sobretot en 

zones desfavorables. El Contractista haurà de reflectir en un document de 

mesures contra l’Impacte ambiental, que entregarà a la DO. S’han de reflectir les 

alteracions que es produiran a les immediacions de l’obra i la seva posterior 

rehabilitació un cop finalitzades les mateixes.  

- No alterar la qualitat i composició del sòl per vessaments incontrolats de 

formigó mescles bituminoses, olis i altres residus de l’obra. El Contractista dins 

del pla de medi ambient, haurà de concretar les actuacions previstes: localització 

dels contenidors, segregació dels residus, etc. A més a més, la maquinaria estarà 

sota la normativa vigent, controlant la no aparició de fugues.  

- Queda prohibit amb caràcter general: 

- Efectuar vessaments directes o indirectes de contaminants de 

l’aigua. 

- Acumular residus sòlids o substàncies, independentment de la 

seva naturalesa i del lloc on es dipositin, que constitueixin o 

puguin constituir un perill de contaminació de les aigües o de 

degradació pel seu entorn.. 

- Vessaments de qualsevol tipus de líquid sense l’autorització 

administrativa corresponent. 
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- Alguna de les mesures preventives a seguir són: 

- Els olis i combustibles hauran d’estar emmagatzemats en 

condicions que assegurin que en cas de vessament accidental no 

hi hagi contaminació del sòl. 

- Protecció de l’espai destinat als contenidors de residus, 

especialment de líquids. 

- Inspecció diària de la maquinària per comprovar que no presenten 

fuites d’oli. En cas contrari es repararan. 

- Si durant les obres es detecta un vessament superficial, es 

procedirà a sanejar el sòl afectat substituint-lo per material 

granular o es posarà material absorbent.  

Hidrologia 

Línies d’actuació i integració de la línia al projecte 

- Avaluar el consum d’aigua de les diferents unitats d’obra i minimitzar-ne el 

consum: les unitats afectades en aquest cas seran les relacionades amb els recs 

periòdics d’aigua i per al procés de curat del formigó. 

- Evitar la contaminació superficial i subterrànies (formigons, desencofrats...). 

Els riscos més perjudicials seran els que es puguin produir per vessaments 

d’olis, restes de pintures i altres elements tòxics. Es revisaran periòdicament la 

maquinària per reduir al mínim les possibles filtracions de líquids al terreny i 

posterior contaminació de les aigües subterrànies.  

Atmosfera 

Línies d’actuació i integració de la línia al projecte 

- Disminuir la pols generada a l’obra (moviments de terres, circulació de 

maquinària, etc.). Es realitzarà un programa de recs amb la finalitat d’evitar la 

formació de pols durant la fase d’obres, que tingui especial importància a les 

fases d’execució de la plataforma i durant els moviments de maquinàries. Degut 

a la proximitat al nucli urbà, s’ha de minimitzar la pols per no perjudicar als 

veïns. 

5.2. Línies d’actuació referents a impactes en el medi biòtic 

Flora i fauna 

Línies d’actuació i integració de la línia al projecte 

- Ordenar l’àmbit d’actuació tenint en compte els ecosistemes existents i 

minimitzar la destrucció vegetal, les zones pavimentades, les afectacions a 

aigües subterrànies i superficials. El projecte no presenta cap afectació sobre els 
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ecosistemes existents a mitja o gran escala. Es reduirà al mínim l’impacte sobre 

el terreny vegetal. No es faran abocaments de líquids als torrents present. 

- Minimitzar els impactes dels sistemes constructius de l’estructura i de les 

instal·lacions associades (lluminàries, estacions transformadores, etc.). Les 

instal·lacions auxiliars d’aigua i il·luminació no presentaran un gran impacte.  

Paisatge 

Línies d’actuació i integració de la línia al projecte 

- Minimitzar l’impacte visual de l’obra durant la seva execució. Durant 

l’execució de l’obra, el major impacte visual es produirà durant l’execució de la 

plataforma. Aquest procés s’intentarà fer el més ràpid possible per tal de 

minimitzar l’impacte visual produït. 

- Integració de l’obra civil a l’entorn. Donat l’entorn on s’ubica l’obra, un dels 

aspectes més important serà la revegetació dels talussos per integrar l’obra a la 

natura. També el disseny lumínic permet un menor impacte. 

5.3. Línies d’actuació referents a impactes en el medi humà 

Població 

Línies d’actuació i integració de la línia al projecte 

- Reduir les molèsties per pols, soroll, vibracions i olors produïdes a l’obra. 

- Mantenir les vies de comunicació amb la població: 

- S’establirà comunicació activa principalment amb l’administració 

corresponent (Ajuntament de Vidrà). 

- S’establiran canals d’informació amb els representants legals de la 

població (associacions, Ajuntament). 

- En cas de que es produeixin increments de les molèsties inicialment 

previstes a la població de la zona, se’ls mantindrà degudament i 

puntualment informats. 

- Interferir al mínim en l’accessibilitat de la població afectada: 

- Queda prohibit el posicionament d’aplecs, maquinària o qualsevol 

element que formi part de l’obra a la calçada de la carretera GIP-5227 i 

al Carrer de Ciuret. Es permetrà per tant durant les obres l’entrada i 

sortida de persones i vehicles. 

- Es realitzaran tall parcials a la carretera GIP-5227 per la pavimentació 

del Vial 2. Per a mantenir la mobilitat durant aquest període de temps, es 

planificarà el procés constructiu per tal de que sempre hi hagi un carril 

com a mínim per on es pugui circular. 

- Evitar la contaminació de l’entorn de l’obra. Per evitar al mínim la 

contaminació exterior s’haurà de: 

- Mantenir en perfecte estat la maquinària que treballi a les obres. 

- Es produiran recs periòdics de les zones d’obra.  
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5.4. Línies d’actuació referents a impactes en el medi energètic i material 

Residus 

Línies d’actuació i integració de la línia al projecte 

- Segregar i gestionar els residus de l’obra: especials i no especials. Es portarà a 

terme la gestió i la segregació de residus entre elements de gran diferenciació. A 

l’Annex 18. Gestió de Residus es presenta en més destall aquesta qüestió. 

- Suggerir els abocadors tenint en compte la legislació vigent i la distància a 

l’obra. L’abocador més pròxim es recull a l’annex de gestió de residus. El 

contractista haurà d’entregar uns informes a la DO on queda establert l’abocador 

que s’utilitzarà (si es diferents al definit en projecte) i també s’adjuntaran els 

certificats que compleix l’abocador tal i com s’estableix a les normatives 

espanyoles. 

Materials 

Línies d’actuació i integració de la línia al projecte 

- Dissenyar pensant en la reutilització i reciclatge dels materials utilitzats en 

obra, quan siguin adequats i no contradiguin la normativa tècnica constructiva. 

Preveure l’aprofitament en la deconstrucció.  

- Tots els elements d’obra temporals per instal·lar per compte del 

contractista estaran inclosos amb materials fàcilment reciclables. Després 

de la retirada o demolició dels elements temporals que no siguin 

reutilitzables, es transportaran a les plantes de tractament. 

- Dins de la pròpia obra, els elements que conformen l’encofrat seran 

reutilitzats. 

- Fomentar l’ús dels materials que disposin d’acreditació de qualitat, distintiu de 

garantia de qualitat ambiental o similar. 

- Tots els materials que s’utilitzin seran de qualitat certificada o 

acreditaran nivell de qualitat equivalent segons allò establert a les 

normes aplicables als estats membres de la Unió Europea. 

- Es procurarà que els material disposin de l’etiqueta ecològica europea, 

regulada en el Reglament 880/1992/CEE. 

- Posteriorment s’indicaran els materials de l’obra a controlar i el assajos 

que hauran de passar els materials. 

- Potenciar l’ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el 

manteniment. Utilitzar materials de llarga duració. Tots els materials 

utilitzats al projecte compleixen la normativa existent en matèria de 

qualitat però també a nivell de durabilitat i resistència. L’ús de materials 

durables, simplifica a la vegada el manteniment. 

- Utilitzar components que incorporin algun material reciclat: neumàtics, llots de 

depuradores, cendra, reutilització d’enderrocs de la pròpia obra, etc. Els 
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materials d’excavació seran analitzats i sempre que compleixin els nivells 

mínims seran reutilitzats per a l’esplanada. 

- Avaluar la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar en conseqüència per 

reduir l’impacte. 

o Tots els materials a utilitzar compliran les versions actuals dels codis i

les normes en vigor.

o Les plantes fabricants de formigó i mescla bituminosa disposaran dels

elements adequats per evitar fugues de ciment, d’additius i lligants.

- Potenciar l’ús de materials autòctons de la zona. Per la fabricació del formigó i 

les mescles bituminoses del paviment, es potenciarà l’ús d’àrids de la zona.  

- Integrar l’obra a l’entorn (impacte visual): tipologies de paviments i 

instal·lacions, materials, excavacions i terraplens... tal i com queda reflectit a 

l’Annex 6. Estudi d’Alternatives. 

Energia 

Línies d’actuació i integració de la línia al projecte 

- Afavorir el consum mínim energètic, utilitzat materials de baix consum i 

promovent l’ús d’energies renovables. Un dels punts del projecte en temes 

d’energia és que s’ha establert l’ús de leds per a l’enllumenat. Això repercuteix 

directament en la reducció del cost energètic (en termes de potència de la 

instal·lació), una reducció de la contaminació lumínica i major duració de les 

làmpades. Queda detallat a l’Annex 14. Enllumenat públic. 

- Fer un seguiment, una programació i una avaluació de les feines per minimitzar 

el consum energètic. Algunes de les possibles feines a realitzar poden ser: 

- Tenir la maquinària en funcionament només el temps imprescindible 

- Utilitzar maquinària de baix consum. 

- Optimitzar l’ús de maquinària gràcies a una bona planificació. 

6. Identificació d’impactes i mesures aplicables

A continuació es  defineixen amb més detall un seguit de mesures concretes per tal de 

minimitzar l’impacte de l’obra en el medi en base a les línies d’actuació definides 

anteriorment.  Aquestes mesures es classificaran en funció de la seva relació amb l’obra 

i els seus elements en: 

- Moviment de terres i excavacions 

- Instal·lacions auxiliars i magatzems 

- L’obra 

- Maquinària d’obra i camions  
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6.1. Identificació d’impactes i mesures aplicables referents als moviments 

de terres i excavacions 

Identificació d’impactes 

Els possibles impactes més destacats que pot originar el moviment de terra són les 

seguts a les següents accions: 

- Desbrossada del terreny: danys a vegetació o arbrat. 

- Excavació i moviment de terres: generació de pols. 

- Eliminació de terres: generació de residus inerts. 

Mesures correctores 

- Danys a vegetació: es revegetaran els talussos amb la terra vegetal extreta a 

l’inici de les obres. 

- Generació de pols: 

- Humidificació per rec i neteja de l’entorn afectat per la pols (segons la 

sequera del terreny), utilitzant equips economitzadors d’aigua per al rec. 

- Velocitat reduïda a 30 Km/h. 

- Cobrir els camions amb lona o agents humectants. 

- Aminorar les activitats generadores de pols quan existeixin forts vents, 

planificant-se la realització d’altre activitats. 

- Generació de residus inerts:  

- Reutilització de terres a la pròpia obra. 

- Retirada a abocador controlar de residus inerts prèviament assegurant de 

l’autorització del mateix. 

6.2. Identificació d’impactes i mesures aplicables referents a les 

instal·lacions auxiliars i emmagatzematge 

Identificació d’impactes 

Els impactes més importants son: 

- Instal·lacions auxiliars per a personal d’obra: 

- Consum d’aigua. 

- Abocaments d’aigües sanitàries. 

- Consum de recursos energètics: energia elèctrica 

- Generació de residus sòlids urbans (RSU’s): restes de menjar, paper, 

cartró, vidre i plàstic. 

- Focs d’obra: emissions atmosfèriques de combustió 

- Dipòsits de combustible: possible fuga de combustible per ruptura de dipòsit o 

per ruptura de canonada de connexió amb el camió cisterna. 
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Mesures correctores 

- Consum d’aigua: sol·licitud d’escomesa d’aigües. Instal·lació de sistemes de 

baix consum d’aigua: aixetes, temporitzadors, monomando, inodors amb 

dispositius de doble càrrega, etc. 

- Abocaments d’aigües sanitàries: 

- Si l’abocament és a la xarxa de sanejament no es requereix autorització 

de l’abocament. 

- Si l’abocament es realitza sobre una fossa sèptica, aquesta ha de consistir 

en un dipòsit estanc que impedeixi la possible contaminació del terreny 

- Consum de recursos energètics: energia elèctrica.  

- Contracte d’abastament elèctric (empresa subministradora o 

Ajuntament). 

- Utilització de llànties energèticament eficients. 

- Generació de residus sòlids urbans (RSU’s): restes de menjar, paper, cartró, 

vidre i plàstic. 

- En la mesura en que sigui possible es realitzarà una segregació en origen 

dels RSU’s. 

- El destí final dels RSU’s serà l’abocador usat pel municipi de RSU’s i el 

transport dels mateixos serà realitzat per l’Ajuntament. 

- Emissions atmosfèriques de combustió: prohibició de realitzar focs a l’obra. 

- Possible fuga de combustible per ruptura de dipòsit o per ruptura de canonada 

de connexió amb el camió cisterna: 

- Dipòsit situat sobre una solera de formigó. 

- Fabricació d’una cubeta que eviti la propagació y/o contaminació en cas 

de fugues i abocaments. 

- La descàrrega de combustible es realitzarà,  quan sigui possible, sobre la 

zona formigonada. Hi haurà supervisions del responsable designat. 

- Actuació en front de vessaments: 

- Sobre el sòl nu: recollida de la terra contaminada i gestió com a 

residu perillós.  

- Sobre l’aigua: recollida amb absorbents o recollida de l’aigua 

amb un bomba. Gestió com a residu perillós. 

6.3. Identificació d’impactes i mesures aplicables referents a l’obra 

Identificació d’impactes 

Els possibles impactes més destacats que pot originar l’obra de pavimentació i 

instal·lació dels serveis urbans són els deguts a les accions següents: 

- Ús de productes químics i/o combustibles: possible fuga o vessament de 

productes químics i/o de combustibles. 

- Execució d’unitats d’obra: 
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- Generació de residus de construcció (RC’s) i residus no perillosos 

(RNP’s): terres, restes de formigó o mescles bituminoses, fusta, plàstics, 

metalls, vidres, paper i cartró. 

- Consum de recursos energètics: energia elèctrica i combustibles. 

- Execució del paviment: vessaments/abocaments de formigó o mescla bituminosa 

a l’aigua/terra. 

- Emmagatzematge de materials: 

- Generació de pols. 

- Generació de residus. 

- Consum de recursos naturals: 

- Fusta: gestió forestal i sostenible. 

- Materials ambientalment correctes. 

Mesures correctores 

- Ús de productes químics i/o combustibles: 

- Condicionament de zones d’emmagatzematge degudament identificada 

(en una caseta d’obra) mitjançant el formigonat del terreny i la 

construcció d’un sostre. 

- Utilització de productes de l’obra: 

- Els productes es traslladaran de la zona d’emmagatzematge per al 

seu ús en obra amb les degudes precaucions. 

- Mentre no s’utilitzin es mantindran tancats. 

- Un cop finalitzat el seu ús, es col·locaran a la zona 

d’emmagatzematge o a la zona de treball que estigui protegida de 

cops. 

- Quan s’acabi el producte, el seu envàs es gestionarà com residu 

perillós. 

- Actuació en front de vessaments: 

- Sobre terra asfaltat: recollida amb absorbents i gestió com a 

residu perillós. 

- Sobre aigua: recollida amb absorbent o recollida de l’aigua amb 

una bomba. Gestió com residu perillós.  

- Generació de residus de construcció (RC’s) i residus no perillosos (RNP’s): 

- Elaboració d’una previsió de RC’s generats a l’obra. Identificació dels 

gestors autoritzats. Identificació sobre plànol de les zones més adequades 

per localitzar les zones d’emmagatzematge. 

- Senyalització de zones d’emmagatzematge, magatzems i contenidors. 

- Prohibició d’emmagatzemar fora dels límits de la xarxa protectora de les 

obres, material de construcció, sorra, sacs de ciment, etc. 

- Consum de recursos energètics: energia elèctrica i combustibles: 

- Planificar els treballs en obra, optimitzar el consum d’energia dels equips 

i màquines. 
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- Prioritzar l’ús de maquinaria de baix consum y/o que utilitzin 

combustibles alternatius. 

- Planificar els moviments de la maquinaria per minimitzar desplaçaments.  

- Contracte d’abastament elèctric. 

- Planificar mesures que evitin contaminació lumínica en els treballs 

nocturns: evitar emissió directa cap el cel.  

- Vessament/abocaments de formigó o mescla bituminosa a l’aigua/terra: 

- Preparació de la zona d’acopi  de materials protegida de la humitat del 

terra i les parets i coberta amb plàstics. 

- Evitar la circulació de transport de formigó i mescla bituminosa als 

voltant d’aigües superficials. 

- Prohibit l’abocament de beurades de rentat als cursos naturals d’aigua. 

- Generació de pols: 

- Escollir la zona més protegida de l’acció del vent per a la ubicació 

d’acopis.  

- Disposar de barreres naturals o artificials entorn als acopis. 

- Limitar l’altura d’aquests. 

- Rec i neteja a l’entorn afectat per la pols. 

- Minimització del temps d’acopi, disposant el material necessari per al 

seu pròxim ús i en les quantitats previstes a utilitzar. 

- Generació de residus: 

- Ubicar les zones d’acopis de materials lluny de les zones de trànsit de la 

maquinària.  

- Disseny de la zona d’acopi amb mesures de seguretat i prevenció 

d’accidents, que permetin garantir el bon estat dels materials i un risc 

mínim d’accidents. 

- Fusta: gestió forestal i sostenible: En el cas de que s’utilitzin fustes es recomana 

l’ús de fustes certificades. Per aquest motiu, és imprescindible que els 

subministradors posseeixin el certificat de cadena de custodia on s’avalua la 

línia de producció forestal, des de l’arbre fins al producte final.  

- Materials ambientalment correctes:  

- Elecció  de materials i productes amb certificació ambiental, 

especialment, en relació a pintures i proteccions d’acer.  

- Selecció de subministradors i subcontractistes del mercat local o regional 

que incorporin criteris ambientals durant el desenvolupament de les 

seves activitats. 

- Minimització de l’ús de materials que continguin substàncies tòxiques o 

perilloses.  
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6.4. Identificació d’impactes i mesures aplicables referents a la 

maquinària d’obra i camions 

Identificació d’impactes 

Els possibles impactes més destacats que pot originar la maquinaria d’obra o els camins 

són els deguts a les accions següents: 

- Neteja de cubes: vessaments d’aigua amb restes de formigó.  

- Neteja de maquinaria: vessaments d’aigua amb restes de combustible, oli i fang. 

- Funcionament de maquinaria d’obra i camions: circulació de maquinaria en 

obra. 

Identificació d’impactes 

- Vessaments d’aigua amb restes de formigó: tractament dels vessaments: 

o Construcció d’un calaix amb orificis de sortida per a l’aigua que 

contingui sorra de riu. Realitzar els vessaments al calaix, l’aigua drenarà 

i el contingut del calaix es gestionarà com a RC (terra+formigó). 

o Preparació d’una zona específica per al rentat de les cubes, l’aigua es 

filtrarà/evaporarà i el residu sòlid es gestionarà com a RC. 

o Realitzar els rentats en zona pavimentada, amb recollida d’aigües i 

conducció de les mateixes cap a una zona de clavegueram. 

- Vessament d’aigua amb restes de combustible, oli i fang: 

o Condicionament d’una zona degudament identificada per a realitzar la 

neteja de la maquinaria.  

o Impermeabilització provisional de les zones de neteja de maquinària 

evitant la contaminació del sòl i aigües subterrànies. 

o Retirada manual de les restes d’oli sòlid dipositats sobre la superfície de 

la maquinària i gestionar residus com perillosos. 

- Circulació de maquinaria en obra: 

o Senyalització adequada de les zones de circulació, zones de càrrega i 

descàrrega, zones d’emmagatzematge de materials, etc. 

o Disposar d’un pla de manteniment de la maquinària. 

o Control d’emissions per mitjà d’assajos i de ITV’s. 
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1. Introducció

El present annex té com a finalitat elaborar un Pla de gestió de residus basat en 

minimitzar, reutilitzar i reciclar els residus derivats de l’obra i el seu aprofitament i 

abocament. 

Aquestes accions es definiran en base al Reial Decret 105/2008 del 14 de febrer de 

2008, segons el qual es regula la producció i gestió de residus de construcció i 

demolició, la finalitat del qual es fomentar la seva prevenció, reutilització, reciclat i 

altres formes de valorització, assegurant que les diverses operacions d’eliminació rebin 

un tractament adequat contribuint amb això al desenvolupament sostenible de l’activitat 

de la construcció. 

La Llei 22/2011 del 28 de juliol sobre residus i sòls contaminats també recull una sèrie 

de mesures preventives sobre les actuacions que es realitzaran durant l’execució de les 

obres. 

2. Pla de gestió de residus

El Pla de gestió de residus es desenvolupa en cinc fases: 

- Reducció (minimització) 

- Reutilització 

- Reciclatge 

- Aprofitament energètic 

- Abocament 

La minimització inclou totes aquelles accions per a disminuir la quantitat de residus 

generats a l’obra. Reduint els residus, també disminueix la necessitat de transport cap a 

l’abocador, aconseguint millores de caràcter mediambiental. 

Sempre que sigui possible s’optarà per la reutilització del material dins la mateixa obra 

per minimitzar els residus. 

Es realitzarà separació i recollida selectiva per tal de recuperar en el millor estat 

possible els elements de construcció que siguin reutilitzables. Classificant els residus 

segons la seva naturalesa (metalls, formigons, terres...) es faciliten els processos de 

valoració o de tractament especial. 

Els materials es disposaran sense elements perillosos que puguin contaminar i evitar el 

seu posterior aprofitament. Per tant, han d’anar separats d’altres materials amb les que 

estan mesclats i classificar-los independentment de les possibilitats de valoració de 

cadascun. 
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2.1. Valoració 

S’entén per valoració les accions de recuperació o reciclatge d’aquelles substàncies o 

materials continguts inherentment en els residus, amb la finalitat de promoure la seva 

reutilització directe en altres operacions, el reciclat o en el seu defecte la incineració 

amb aprofitament energètic. La valoració dels residus evita la necessitat d’envair-los a 

un abocador controlar amb els conseqüents danys ambientals que se’n deriven. 

Per tant, una gestió responsable dels residus ha de perseguir la màxima valoració 

possible per reduir l’impacte mediambiental. Les operacions de gestió dels residus seran 

més efectives si s’incorpora la separació selectiva en el mateix lloc on es produeixen, en 

canvi, les de reutilització i reciclatge poden fer en aquest mateix lloc o en altres més 

específics dotats amb els medis auxiliars necessaris per a dur-les a terme adequadament. 

2.2. Tractament i deposició dels residus 

Aquells residus que per les seves característiques no resulten valorables són, en general, 

dipositats en abocadors autoritzats. En cas de tractar-se de residus de naturalesa tòxica o 

que suposin un perill potencial contaminant han de dipositar-se de tal forma que no 

puguin ser un element de risc per a les persones ni la natura; a més a més hauran de 

controlar-se per tal de que no esdevinguin elements agressius per al paisatge. 

Dins dels residus que no són valorables existeixen dues categories diferenciades. Per un 

costat, els que estan formats per materials inerts que no suposin un risc per a les 

persones, que seran dipositats en un abocador controlat amb la finalitat de que al menys 

no es converteixen en un element d’alteració del paisatge. En cas de tractar-se de 

residus de naturalesa perillosa, els abocadors per al seu dipòsit hauran de comptar amb 

unes característiques específiques per productes d’aquesta tipologia i, en els casos que 

sigui necessari, sotmesos a un tractament especial previ que redueixi la seva perillositat 

abans de ser dipositats. 

2.3. Reutilització 

La reutilització d’elements complets comporta, a part d’una avantatge mediambiental, 

un estalvi sumat al cost que suposaria la compra d’un element nou. Els materials de 

construcció valorats en pes solen tenir un preu baix però si mitjançant petites operacions 

de rehabilitació, o sense elles, poden ser reutilitzats o regenerats, el seu valor en termes 

econòmics augmenta. En aquest sentit, la reutilització és una manera de minimitzar els 

residus originats, de forma menys complexa i costosa que el reciclatge. 

2.4. Reciclatge 

La naturalesa dels materials que componen els residus de la construcció determina 

quines són les seves possibilitats de ser reciclats i la seva utilitat potencial en el futur. El 

reciclatge constitueix una eina clau per a la recuperació d’alguns d’aquests materials 
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sotmetent-los a un procés de transformació completa que finalitza amb l’obtenció d’un 

nou producte diferents a l’inicial però de les mateixes característiques. 

Els residus de natura plàstica nets de formigó, degut a les seves característiques físiques, 

tenen més aplicacions i són més útils que aquells que han sigut inevitablement 

contaminats i requereixen un procés de separació minuciós. Els residus petris tals com 

les restes de formigó o obres de fàbrica principalment, poden ser reaprofitats com 

granulats, un cop sotmesos al procés de selecció i trituració. 

2.5. Tractament especial 

Serà aplicable a aquells residus que per la seva naturalesa suposin un perill per a la salut 

humana o siguin susceptibles de contaminar notòriament el medi. L’objectiu últim és el 

seu aïllament a fi de facilitar el tractament específic al que hagin de ser sotmesos per 

reduir els elements contaminats que determinen la seva composició, o la deposició 

controlada en els abocadors habilitats específicament per a un determinat tipus de 

residu. 

Alguns materials de construcció que poden contenir substàncies contaminades i inclús 

en alguns casos tòxics, els arriben a convertir en irrecuperables i el seu dipòsit en el 

terra de manera incontrolada constitueix un perill potencialment important per al medi 

natural. 

Els materials potencialment perillosos han de ser separats de la resta dels residus per 

facilitar el tractament específic o la deposició controlada a la que han de ser sotmesos. 

Serà especialment important per aquesta tipologia de residus preveure les operacions de 

desmantellament dels materials que continguin aquests agents a la mateixa obra de 

manera selectiva per al seu posterior tractament. 

3. Mesures per a la gestió de residus

3.1. Residus no especials 

Els residus no especials de l’obra s’hauran de gestionar separadament. Es consideren 

residus no perillosos els següents: 

- Cables 

- Plàstics 

- Fusta i restes de fusta (sense tractament amb substàncies tòxiques) 

- Envasos i embalatges metàl·lics 

- Envasos de plàstic 

- Papers i cartrons 

- Envasos i embalatges de paper i cartró 

- Terres i sorres i pedres 
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En termes generals es recomana que la gestió d’aquests residus inclogui els següents 

criteris: 

- Establir zones o contenidors d’emmagatzematge i aplec dels materials 

- Instal·lar contenidors per a la recollida selectiva de les diferents parts dels 

materials 

- Definir zones d’ocupació dintre dels límits físics de l’obra 

- Utilitzar zones d’emmagatzematge amb una base dura per evitar pèrdues de 

material 

- Separar les zones d’emmagatzematge de possibles contaminants 

Al R.D 105/2008 s’estableix una sèrie de quantitats mínimes per les quals l’obra està 

obligada a la separació individualitzada de residus a l’obra. 

3.2. Residus especials 

Els residus perillosos de l’obra s’hauran de gestionar per separat. Dins d’aquest grup 

s’inclouen els següents: 

- Bateries 

- Aerosols 

- Elements i materials de fixació: soldadura 

- Envasos i embalatges de residus especials 

- Fluorescents 

- Piles 

- Materials per a juntes 

- Olis hidràulics, lubricants, líquid de fre. 

- Desencofrants, resines, pintures, dissolvents, àcids, etc. 

- Neumàtics utilitzats 

- Terres contaminades per hidrocarburs 

- Draps de neteja bruts, roba bruta, absorbents bruts. 

Es seguiran les següents recomanacions: 

- Els residus generats a l’obra s’emmagatzemen de tal forma que queden protegits 

de les inclemències meteorològiques 

- Tots els contenidors de residus perillosos es col·locaran en una zona on existeixi 

contacte directe amb el terreny 

- Tots els contenidors de residus perillosos indicaran quin tipus de residu contenen 

- Cada tipologia de residu perillós generat a l’obra es col·locarà diàriament a les 

zones o contenidors habilitats. 

- Evitar situar les zones d’emmagatzematges sobre sòls molt permeables per tal 

d’evitar contaminacions en cas de fuita. 

Si existeixen materials que desprenen vapors es controlarà periòdicament els orificis de 

ventilació del recinte. 
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4. Abocador habilitat 

Els abocadors on es dipositaran els residus hauran de ser gestionats per empreses 

autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya. S’elegiran els més propers a la 

zona i que abasteixin tots els possibles residus generats a l’obra. 

Residus no especials (ferralla, cable, paper, plàstic, bateries i vidre) 

 
Figura 1. Fitxa d’Alicia Suriñach Font. 

Font: Agència de Residus de Catalunya (2015). 
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Residus no especials i especials (fusta, runes i residus perillosos) 

Figura 2. Fitxa de T.C. Torelló, SA. 

Font: Agència de Residus de Catalunya (2015). 

5. Valoració dels costos previstos per la gestió de residus

Per realitzar l’estimació dels costos de gestió de residus s’ha de tenir en compte que la 

majoria dels costos de gestió ja estan inclosos a les diferents partides del pressupost. És 

a dir, el preu de la partida ja té inclòs el valor de la càrrega al camió, el seu transport 

fins a abocadors i cànons, si s’escau. 

Per aquest motiu s’ha considerat que es destinarà un 1% del pressupost d’execució 

material del present projecte a la gestió de la resta de residus com fusta, paper, plàstics, 

residus biodegradables, olis, etc. Per tant, aquest valor ascendeix a la xifra de 8332.16 €. 
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1. Introducció 

En aquest annex es presenten i s’enumeren els assajos i processos a realitzar per tal 

d’establir un control de qualitat durant l’execució de les obres definides en el present 

projecte. 

2. Descripció de l’obra 

En el present projecte es defineix l’execució de dos vials inclosos en la UA. 2 de les 

Normes Subsidiàries del municipi de Vidrà així com la reordenació de la Plaça de 

l’Ajuntament i de la Plaça Marià Vila d’Abadal i Vilaplana.  

Els dos vials inclosos a la U.A. 2, es desenvoluparan en la seva totalitat: des de la 

definició del traçat i els ferms a utilitzar, fins als serveis urbans a establir-hi (xarxa de 

sanejament i drenatge, xarxa d’aigua potable, xarxa elèctrica, xarxa d’enllumenat públic 

i xarxa de comunicacions) i elements de mobiliari urbà.  

D’altra banda, tal i com s’ha mencionat anteriorment, es realitzarà la reordenació de 

dues places del municipi de Vidra: les places de l’Ajuntament i de Marià Vila d’Abadal, 

on es durà a terme una substitució del paviment actual per un de nou i una ordenació del 

mobiliari urbà. En el cas de que es vegi afectat algun servei urbà en la repavimentació 

de les places, es realitzarà l’estudi corresponent. 

3. Estratègia de qualitat 

3.1. Control en fases 

Dins de l'àmbit temporal de l'obra es distingeixen les diverses etapes per cada unitat de 

control, podent determinar tres categories en base a la seva distribució al llarg de la 

mateixa. 

3.1.1.  Controls previs 

Inclouen els assajos i comprovacions realitzats en taller de cadascun dels materials que 

garanteixen unes determinades propietats exigibles a cadascun ells. La seva 

determinació no justifica en general la correcta posada en obra dels mateixos i per això 

serà perceptiu realitzar controls durant aquest període. 

3.1.2.  Controls en obra 

S'engloben en aquest apartat tots els assaigs a realitzar durant la posada en obra dels 

materials i constitueixen el cos del present annex. La seva finalitat és comprovar que els 

materials rebuts a peu d'obra es corresponen amb els especificats en el projecte i 

compten amb els marcats i certificats de qualitat corresponents. També es realitzen 

controls durant l'execució dels diferents processos constructius per comprovar que es 

compleixen les especificacions adequades quant a toleràncies, recobriments, existències, 

temps d'enduriment, etc. 
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3.1.3.  Controls posteriors 

Aquests assajos es fan servir per verificar que les unitats acabades han estat executades 

correctament. S'inclouen en aquest àmbit, per exemple, les proves de càrregues o la 

comprovació de funcionament de les instal·lacions. 

4. Controls de qualitat a realitzar 

S’enumeren a continuació les unitats d’obra més significatives objecte de l’estudi de 

control de qualitat incloses al pressupost de l’obra així com els principals controls a 

realitzar. 

4.1. Moviment de terres 

- Anàlisi granulomètric per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 

103-101 o NLT 104. 

- Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la 

norma DIN 181. 

- Assaig de col·lapse d'un sòl, segons la norma NLT 254. 

- Assaig de piconatge pel mètode del Próctor modificat d'una mostra de sòl, 

segons la norma UNE 103-501 o NLT 108. 

- Assaig de piconatge pel mètode del Próctor normal d'una mostra de sòl, segons 

la norma UNE 103-500 o NLT 107. 

- Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 

113. 

- Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor 

normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502. 

- Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115. 

- Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de 

sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204. 

- Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la 

norma NLT 114. 

- Determinació del inflament lliure pel mètode de l’edòmetre, d'una mostra de sòl, 

segons la norma UNE 103601. 

- Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de 

sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106. 

- Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103. 

- Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops 

radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1. 

4.2. Ferms i paviments 

4.2.1.  Mescla bituminosa 

- Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla 

bituminosa, segons la norma UNE EN 12697-2. 
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- Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma 

UNE EN 933-1. 

- Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma 

NLT 140. 

- Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre capes 

bituminoses. 

- Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 

142. 

- Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en 

calent. 

- Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsi 

bituminosa, segons a norma NLT 194. 

- Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de sorra per a 

elaborar mescles bituminoses, segons la norma UNE-EN 1097-6. 

- Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una 

mostra de material bituminós, segons la norma NLT-126/84. 

- Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma 

UNE EN 13043. 

- Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra 

de material bituminós, segons la norma NLT 124. 

- Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles 

d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN 1097-2-99. 

- Determinació de la sensibilitat a l'aigua d'una mostra de mescla bituminosa 

(resistència conservada a l'assaig de tracció indirecta desprès d'immersió, 

realitzat a 15ºC) segons la norma UNE-EN 12697-12. 

- Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de betum 

asfàltic, segons la norma UNE EN 12592. 

- Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons 

la norma NLT 138. 

4.2.2. Peces de formigó (panots, vorades, etc) 

- Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 

EN 933-1. 

- Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la 

norma DIN 18134. 

- Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, 

segons la norma UNE 103-501 o NLT 108. 

- Assaig d'espectrografia d’infrarojos d'una una mostra de granulat. 

- Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103- 

104 o NLT 106. 

- Cura i assaig a compressió simple d'una proveta de terra-ciment o grava-ciment, 

segons la norma NLT 305-90. 
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- Deteminació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 peces de 

panot, segons la norma UNE-EN 1339. 

- Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, 

segons la norma UNE 103300. 

- Determinació de la reactivitat alcali-carbonat d'una mostra de granulat, segons la 

norma UNE 146507-2 EX.  

- Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de panot, 

segons la norma UNE-EN 1339. 

- Determinació de la resistència a l'abrassió d'una mostra de 4 peces de panot, 

segons la norma UNE-EN 1339. 

- Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 

113. 

- Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de panot, 

segons la norma UNE-EN 1339. 

- Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó 

fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7. 

- Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de 

sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204. 

- Determinació del termini de treballabilitat d'una mostra de granulat estabilitzat 

amb conglomerant hidràulic, segons norma UNE 41240. 

- Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de 

sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106. 

- Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103. 

- Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops 

radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1. 

- Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, 

segons la norma UNE 103-201 o NLT 120. 

- Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de 

paviment. 

- Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de 

paviment. 

- Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. 

- Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a 

flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la 

norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 

12390-2 i UNE-EN 12390-5. 

4.2.3.  Paviment de formigó 

- Control de procedència de ciment segons l’article 202 del PG-3 

- Control de procedència dels àrids. Es prendran quatre (4) mostres, segons la 

UNE-EN 932-1, i de cada fracció d'elles es determinarà: 

- El coeficient de Los Àngeles de l'àrid gruixut, segons la UNE-EN 1097-

2. 

- La proporció de partícules silícies de l'àrid fi, segons la NLT-371. 
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- La granulometria de cada fracció, especialment de l'àrid fi, segons 

- la UNE-EN 933-1. 

- L'equivalent de sorra del àrid fi, segons la UNE-EN 933-8. 

- El director de les obres podrà ordenar la repetició d'aquests assajos 

sobre noves mostres, i la realització del següent assaig addicional: 

- Contingut de partícules argiloses de l'àrid fi, segons la UNE 

7133. 

- De cada partida de ciment que arribi a la central de fabricació es durà a terme la 

seva recepció, segons els criteris continguts en l'article 202 del PG-3 
- S'examinarà la descàrrega l'apilament o alimentació de la central de fabricació, 

rebutjant els àrids que, a simple vista, presentaren restes de terra vegetal, matèria 

orgànica o mides superiors al màxim. S'apilaran a part aquells que pretació 

alguna anomalia d'aspecte, tal com diferent coloració, segregació, lloses, 

plasticitat, etc. i es vigilarà l'alçada dels apilaments i el estat de les seves 

separadors i accessos.  

- Sobre cada fracció d'àrid que es produeixi o rebi, es realitzaran 

els següents assaigs:  

- Almenys dos (2) vegades al dia, una al matí i una altra a la tarda: 

Granulometria, segons la UNE-EN 933-1.  

- Equivalent de sorra de l'àrid fi, segons la UNE-EN 933-8 

- Si és el cas, el contingut de partícules argiloses de l'àrid fi, segons 

la UNE 7133. 

- Índex de lloses de l'àrid gruixut, segons la UNE-EN 933-3.  

- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm de la UNE-EN 

933-2.  

- Almenys una (1) vegada al mes, i sempre que canviï el subministrament 

d’una procedència aprovada: 

- Coeficient de Los Àngeles de l'àrid gruixut, segons la UNE-EN 

1097-2. 

- Substàncies perjudicials, segons la vigent «Instrucció de Formigó 

Estructural (EHE) "o normativa que la substitueixi 

- Es prendrà diàriament al menys una (1) mostra de la mescla d’àrids i es 

determinarà la granulometria, segons la UNE-EN 933-1.  

- Almenys una (1) vegada cada quinze dies (15 d) es verificarà la precisió de les 

bàscules de dosificació, mitjançant un conjunt adequat de peses patró. 

- Es prendran mostres a la descàrrega del mesclador, i amb elles s’efectuaran els 

següents assaigs:  

- A cada element de transport: Control de l'aspecte del formigó i, si 

s'escau, mesurament de la seva temperatura. Es rebutjaran tots els 

formigons segregats o la embolicada no sigui homogènia.  

- Almenys dos (2) vegades al dia (matí i tarda): 

- Contingut d'aire clos en el formigó, segons la UNE 83.315. 

- Consistència, segons la UNE 83313. 
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- Fabricació de provetes per assaig a flexotracció, segons la UNE 

83301, admetent també l'ocupació de taula vibrant. 

- El nombre de pastades diferents per al control de la resistència 

de cadascuna d'elles en un mateix lot formigonat, no ha de ser 

inferior a tres (3) en carreteres amb categoria de trànsit pesant 

T00 a T2, ni inferior a dos (2) en les altres. Per cada pastada 

controlada es fabricaran, al almenys, dos (2) provetes.  

- Es mesuraran la temperatura i humitat relativa de l'ambient mitjançant un 

termohigrògraf registrador, per tenir en compte les limitacions de l'apartat 550.8 

del PG-3. 

- Almenys dos (2) vegades al dia, una al matí i una altra a la tarda, 

així com sempre que variï l'aspecte del formigó, es mesurarà la seva 

consistència. Si el resultat obtingut sobrepassa els límits establerts respecte 

de la fórmula de treball, es rebutjarà la pastada. 

- Es comprovarà freqüentment el gruix estès, mitjançant un punxó graduat o altre 

procediment aprovat pel Director de les Obres, així com la composició i forma 

d'actuació de l'equip de posada en obra, verificant la freqüència i amplitud dels 

vibradors. 

- Control de recepció de la unitat terminada. 
- Es considerarà com lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que 

resulti d'aplicar els tres (3) criteris següents al paviment de formigó: 

- Cinc-cents metres (500 m) de calçada. 

- Tres mil cinc-cents metres quadrats (3 500 m2) de calçada. 

- La fracció construïda diàriament. 

- No obstant això, pel que fa a integritat del paviment la 

unitat d'acceptació o rebuig serà la llosa individual, emmarcada 

entre juntes. 
- L'endemà d'aquell en què s'hagi formigonat, es determinarà, en 

emplaçaments aleatoris, la profunditat de la textura superficial pel 

mètode del cercle de sorra, segons la NLT-335, amb la freqüència fixada 

en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o la que, en si no, 

assenyali el Director de les Obres. El nombre mínim de punts a controlar 

per cada lot serà de dos (2), que s'ampliaran  cinc (5) si la textura d'algun 

dels dos primers és inferior a la prescrita. 

- Després de deu (10) lots acceptats, el director de les obres podrà reduir la 

freqüència d'assaig. 

- El gruix de les lloses i l'homogeneïtat del formigó es comprovaran 

mitjançant extracció de testimonis cilíndrics en emplaçaments aleatoris, 

amb la freqüència fixada en el Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars, o que, si no, assenyali el Director de les Obres. El nombre 

mínim de punts a controlar per cada lot serà de dos (2), que s'ampliaran a 

cinc (5) si el gruix d'algun dels dos primers és inferior al prescrit o el seu 

aspecte indiqués una compactació inadequada.  
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- Els forats produïts s'ompliran amb formigó de la mateixa qualitat que 

l'utilitzat en la resta del paviment, el qual serà correctament enrasat 

i compactat. El director de les obres determinarà si els testimonis han 

de trencar a tracció indirecta en la forma indicada en l'apartat 

550.6, podent servir com a assajos d'informació, segons l'apartat 

- Les provetes de formigó, conservades en les condicions previstes a la UNE 

83301, s'assajaran a flexotracció a vint dies (28 d), segons la UNE 83305.  

- El director de les obres podrà ordenar la realització d'assajos complementaris a 

set dies (7 d). 

- En tots els semiperfils es comprovarà que la superfície estesa presenta un 

aspecte uniforme, així com l'absència de defectes superficials importants com 

ara segregacions, manca de textura superficial, etc. 

- Es controlarà la regularitat superficial del lot a partir de les vint-i- 

i-quatre hores (24 h) de la seva execució mitjançant la determinació de l'índex 

de regularitat internacional (IRI), segons la NLT-330, que haurà de complir 

que especifica l'apartat 550.7.3. del PG-3.  

4.3. Xarxa de sanejament i drenatge 

- Anàlisi granulomètric per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 

103-101o NLT 104. 

- Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la 

norma DIN 18134. 

- Assaig de piconatge pel mètode del Próctor modificat d'una mostra de sòl, 

segons la norma UNE 103-501 o NLT 108. 

- Assaig de piconatge pel mètode del Próctor normal d'una mostra de sòl, segons 

la norma UNE 103-500 o NLT 107. 

- Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i cobriment, 

segons la norma EN 124. 

- Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor 

normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502. 

- Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de 

sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204. 

- Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la 

norma NLT 114. 

- Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de 

sòl,  segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106. 

- Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103. 

- Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops 

radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1. 
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4.4. Xarxa d’abastament d’aigua potable 

- Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 

103-101 o NLT 104. 

- Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la 

norma DIN 18134. 

- Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, 

segons la norma UNE 103-501 o NLT 108. 

- Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons 

la norma UNE 103-500 o NLT 107. 

- Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor 

normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502. 

- Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de 

sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204. 

- Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la 

norma NLT 114. 

- Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de 

sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106. 

- Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103. 

- Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops 

radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1. 

5. Valoració del pla de control de qualitat 

Serà exigible al Contractista de l’obra un import igual al 1% del PEM de les unitats a 

executar que li hagin estat concedides d’acord amb els estàndards de qualitat definits en 

el present annex i la documentació vigent per a les unitats que no hagin estat 

considerades. Per tant, el cost del control de qualitat serà de 8332.16 €. 

Aquest percentatge no serà d’aplicació per a la realització d’assaigs derivats d’aquells 

defectes de construcció visibles o vicis ocults, que si es confirma la seva existència 

mitjançant els corresponents assaigs, seran a compte del Contractista segons es defineix 

en el Plec de Condicions del present projecte. 

 



Projecte d’urbanització de la Unitat d’Actuació 2 de les Normes 

Subsidiàries i reordenació de la Plaça de l’Ajuntament i la Plaça 

de Marià Vila d’Abadal i Vilaplana del municipi de Vidrà 

ANNEX 20
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT



ANNEX 20. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Capítol I: Memòria 

I.1 Objecte ........................................................................ 1 

I.2 Característiques de l'obra ............................................ 1 

I.3 Verificacions i treballs previs ...................................... 1 

I.4 Muntatge d’instal·lacions en el transcurs de l'obra ..... 5 

I.5 Execució de l'obra ....................................................... 6 

I.6 Maquinària d'obra........................................................ 9 

I.7 Prevenció d'incendis .................................................. 14 

I.8 Diversos ..................................................................... 15 

Capítol II: Plànols 

Capítol III: Plec de condicions tècniques 

III.1 Plec de condicions generals ........................................ 1

III.2 Plec de condicions particulars ..................................... 3

Capítol IV: Pressupost 



ANNEX 20. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

1 

Capítol I: Memòria 

I.1 Objecte 

El present Estudi de Seguretat i Salut defineix les mesures que s'hauran de seguir durant 

l’execució de les obres. 

El Pla de Seguretat suposarà el conjunt de mides de seguretat per a prevenció de riscs 

d'accidents i malalties professionals, per a qualsevol persona dins l'àmbit de les obres, 

també s'estableixen les mides per a prevenir els derivats dels treballs de reparació, 

conservació, entreteniment i manteniment, i les instal·lacions preceptives de salut i 

benestar dels treballadors. 

L’estudi servirà per a donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per a dur a 

terme les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscs professionals, facilitant 

el seu desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d'acord amb el Real 

Decret 1627/97, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les 

obres de construcció i l'obligatorietat d'incloure un Estudi de Seguretat i Salut en el 

Treball en els projectes d'edificació i obres públiques. 

I.2 Característiques de l'obra 

L'obra és emplaçada al municipi de Vidrà. Es tracta de definir les obres corresponents a 

la l’execució de dos nous vials a la U.A. 2, amb els serveis urbans corresponents, i la 

reordenació de la Plaça de l’Ajuntament i de Marià Vila d’Abadal. El pressupost 

d'execució material és de 876753.65 €, en un termini d'execució de 12 mesos i una 

mitjana de 10 obrers, amb puntes de 15 obrers. 

Al ser una obra que conté moviments de terres el principal perill és el que suposen les 

rases, pous, talussos i talls oberts en el terreny existent. Però també és molt important 

tenir en compte que existeixen elements ja construïts (alguns en desús però altres en ús), 

com les cambres, pous de registre i trams de col·lectors construïts, que poden contenir 

gasos, per això s’ha de tenir especial atenció a la inhalació de gasos perillosos a l’obrir 

algun pou. 

A més a més cal destacar la necessitat d’executar cales i mantenir precaucions en relació 

als possibles serveis existents. Especialment en el cas en que la línia d’alta tensió s’hagi 

soterrat. 

I.3 Verificacions i treballs previs 

En aquest primer apartat es descriu una sèrie de treballs previs a l'inici de l'obra, tals 

com: serveis afectats i instal·lacions auxiliars per a l'inici de l'obra, tant de salut i 

benestar dels treballadors (vestuaris, menjadors, etc,...) com de prevenció de zones de 

treball (lloc de ferralla, etc...), que donada la seva ambigüitat, es descriuen en una sèrie 

de mesures de seguretat de caràcter general. 
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I.3.1 Instal·lacions alienes a l'obra 

Cal entendre per tals aquelles que existeixen prèviament a l'inici de l'obra: 

1) Instal·lacions elèctriques aèries d'alta i mitja tensió.

2) Instal·lacions elèctriques aèries de baixa tensió.

3) Instal·lacions elèctriques subterrànies.

4) Instal·lacions de gas i oleoductes

5) Instal·lacions d'aigua i de sanejament

Instal·lacions elèctriques aèries d'alta i mitja tensió 

Com a norma general, independentment de la tensió, cal mantenir una distància de 

seguretat de 5 m com a mínim. 

En el cas de línies sobre carreteres, cal que sigui d'un mínim de 7 m (en projecció 

vertical). 

En el cas de trànsit de maquinària de molta alçada, i quan no sigui possible l'elevació ni 

el canvi de l'emplaçament de la línia, caldrà posar obstacles que impedeixin el pas o bé 

que limitin l'alçada màxima de la seguretat de pas. 

I.3.1.2 Instal·lacions elèctriques aèries de baixa tensió 

En el cas de línies aèries de BT, si els conductors són pelats, les distàncies poden variar 

entre 1 m i 3 m. No obstant, cal tenir en compte les feines a efectuar al seu voltant, per 

tal d'avaluar-ne no només la distància sinó també les mesures preventives a adoptar. 

Cas que hi hagi maquinària als voltants, la distància aconsellable és de 3 m. 

En el cas de línies sobre carreteres i camins d'obra, cal que sigui d'un mínim de 6 m. (en 

projecció vertical). 

En el cas de trànsit de maquinària de molta alçada, tant si és pel seu braç com per la 

torre, i quan no siguin possibles l'elevació ni el canvi de l'emplaçament de la línia, 

caldrà posar obstacles que impedeixin el pas o bé limitin l'alçada màxima de la seguretat 

de pas. 

Instal·lacions elèctriques subterrànies 

En el cas de línies elèctriques subterrànies, és condició fonamental que la companyia 

subministradora indiqui clarament el recorregut i la profunditat. En qualsevol cas el 

Contractista haurà de demanar per escrit a les respectives companyies la informació 

disponible dins de l'àmbit de l'obra almenys 15 dies abans de començar qualsevol 

excavació, tret de cales de reconeixement. Addicionalment és aconsellable que el 

Contractista d'acord amb la Direcció Facultativa i amb la respectiva companyia realitzi 

cales de reconeixement per tal de constatar la ubicació de les línies. En el cas que no 
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existeixin línies cal tenir una garantia total donada per la companyia de 

subministrament. 

Un cop localitzada la línia, cal assenyalar-la de manera adient i fer els treballs 

d'aproximació amb la màxima precaució. Caldrà parar els treballs a una distància 

aproximada de 2 metres del traçat suposat, fins que no hi hagi la garantia corresponent i 

per escrit per part de la companyia propietària de la línia, indicant que no hi ha tensió. 

Mesures preventives 

- Respectar la distància de seguretat. 

- Realitzar tant les feines d'aproximació com les de protecció o recobriment de 

conductors seguint les normes de seguretat subministrades per la companyia 

elèctrica, prèvia comprovació de desconnexió i mesures de seguretat que se'n 

deriven. 

- En el cas que una màquina faci contacte amb una línia, tant si és aèria com 

subterrània, cal adoptar les mesures següents : 

- El maquinista no ha d'abandonar el lloc de conducció (ja que ell no corre 

perill d'electrocució) fins que la màquina estigui fora del radi d'acció 

energitzat. En el cas de que sigui impossible moure la màquina, el 

conductor ha de saltar el més lluny possible sense tocar mai el terra i la 

màquina al mateix temps, ja que quedaria electrocutat. 

- Acotar la zona per a impedir-hi l'accés a persones o altres màquines. 

- Provar d'enretirar la màquina fora de la zona perillosa. 

Instal·lacions de gas i oleoductes 

Podem considerar molt semblant el procediment per a les conduccions de gas: 

Mesures preventives 

Sol·licitar informació a la companyia subministradora sobre l'existència d'alguna 

conducció en la zona d'obra; en cas afirmatiu, que en subministri informació per escrit 

del traçat, amb indicació de la fondària, per a senyalitzar-la de manera adequada. 

L'aproximació a la conducció esmentada es pot efectuar amb mitjans mecànics fins a 

1,5 m. En no tenir garantia de la situació exacta en el lloc indicat, cal que el treball sigui 

fet a mà a partir d'aquest punt fins que es localitzi visualment. 

A partir d'aquest moment cal prendre les mesures de seguretat adequades al cas: 

revisions de la canonada per localitzar-hi possibles esquerdes o fuites i acotament d'una 

zona de seguretat no accessible a màquines o a operaris. 

Instal·lacions d'aigua i sanejament 

En el cas de canonades d'aigua de sanejament, cal indicar el mateix que a l'apartat 

anterior, i que encara que aquí no hi hagi els riscs afegits d'una possible electrocució o 

incendi, si que poden donar-se els d'intoxicació per emanacions. 
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Mesures preventives 

Cal extremar les precaucions en el cas d'obertura de pous morts en el quals pugui haver-

hi emanacions de metà. Mai un home sol no hi ha de fer operacions d'observació o de 

neteja, cal establir un sistema de subjecció permanent i de vigilància dels treballs. Si es 

fan servir llums, han de ser estancs i de seguretat a BT. En el cas que hi hagi la certesa 

d'emanacions cal fer servir equips adequats de subministrament d'aire, autònoms o 

semiautònoms. 

I.3.2 Serveis i instal·lacions auxiliars d'obra 

En aquest apartat únicament s'indiquen els serveis i instal·lacions auxiliars per a la 

realització dels treballs de l'obra, quedant especificat al plec de condicions les 

instal·lacions i serveis auxiliars per a "salut i benestar" del personal de l'obra i vigilància 

de la mateixa. 

a) Taller de ferralla

En el cas de que la ferralla sigui manipulada a l'obra, independentment que la seva 

complexitat sigui major o menor respecte a les màquines existents, cal tenir present que 

estigui situat en l'obra de manera que no interfereixi la circulació de maquinària o el 

transport de formigó, i que no estigui situada en la trajectòria de gir de les grues. 

Els riscs originats per màquines, feines i instal·lacions alienes al taller, i els originats 

per l'ús d'equips de soldadura oxiacetilènica o elèctrica s'analitzen en l'apartat dedicat a 

equips i mitjans auxiliars. 

Riscs 

- Talls i punxades 

- Cops als peus. 

- Projeccions. 

- Sobreesforços. 

- Atrapades. 

Mesures preventives 

- Ús dels mitjans de protecció personal més adequats al risc: guants per a la 

manipulació de ferralla, calçat de seguretat, casc i ulleres de seguretat si pot 

haver-hi projeccions metàl·liques. 

- En la utilització de la cisalla mecànica, cal revisar-ne el fil per evitar la projecció 

de la peça tallada. 

- Per a la manipulació del ferro, cal fer servir bancs de treball d'una alçada que 

permeti treballar-hi en posició vertical. 

b) Zones d'aplec (fustes, xapes d'encofrat)
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Cal fixar les zones d'aplec en llocs on no interfereixin el tràfec o el procés productiu. 

Cal fer l'emmagatzematge, de manera que no es puguin produir desploms per 

desequilibri ni per vibracions (en especial les xapes d'encofrat); per aquesta raó no s'ha 

de fer mai al costat d'un compressor, d'un grup electrogen, etc. 

En el cas de fustes que hagin estat utilitzades, i abans d'aplegar-les, cal treure'n totes les 

puntes. Es manipularan fent servir calçat de seguretat, casc i guants de cuiro. 

c) Àrids

Riscs 

- Ambient de pols. 

- Desplom de les parets de contenció i separació 

Mesures preventives 

- Fer servir caretes contra la pols 

- Col·locació de perfils de suport vertical d'una resistència escaient. 

- No sobrecarregar els plafons de separació fent arribar els àrids fins el seu límit 

superior. 

- Deixar una zona lliure per a circulació de maquinària a l'entorn de la zona 

d'emmagatzematge dels àrids. 

I.4 Muntatge d’instal·lacions en el transcurs de l'obra 

I.4.1 Instal·lació elèctrica provisional d'obra 

S'han de diferenciar dues parts en la instal·lació elèctrica provisional d'una obra: 1a) La 

instal·lació des de la seva connexió a la xarxa, a través d'una estació transformadora que 

ja existeixi, i la connexió de servei fins el quadre general provisional (CGP) de l'obra, 

passant per la unitat de comptadors i la de comandament i protecció, i 2a) La instal·lació 

necessària de força i de llum de l'obra des de la sortida del CGP. 

Tot i que la part de la instal·lació esmentada en primer terme l'ha de pagar el contractant 

(tant si és la propietària de l'obra com si és el contractista) queda subjecta a les 

prescripcions particulars de la companyia elèctrica subministradora. Caldrà haver 

presentat prèviament a l'organisme oficial que correspongui (indústria) el projecte 

preceptiu del subministrament provisional a l'obra fet per un tècnic qualificat. 

A més, i complementàriament, un instal·lador autoritzat ha de signar els volants 

d’instal·lació. Satisfetes aquestes formalitats, hi haurà la garantia que la instal·lació 

compleix les indicacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les de la 

companyia elèctrica subministradora de la zona. 
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I.5 Execució de l'obra 

I.5.1 Seguretat en excavacions i talls oberts 

Les excavacions i els talls oberts són una de les parts de les obres d'urbanització i d'obra 

civil en general més susceptibles de comportar accidents. Sobretot pel principi 

tradicionalment estès de no prendre mesures de seguretat quan el terreny es manifesta 

com a estable. 

En general la mesura de seguretat més important pel que fa a manipulació de materials i 

a consum d'hores de treball és l'estrebat dels pous, rases i talls oberts mitjançant 

elements de fusta, elements metàl·lics, palplanxes o, fins i tot, pantalles de formigó 

armat. 

L'estrebat de rases i pous s'evidencia com a necessari quan el terreny és inestable, en 

aquests casos resulta indispensable per a executar correctament les obres i a tal efecte en 

l’estudi d'execució es preveuen les corresponents partides d'obra. D'altre banda, en 

molts casos, bé per la poca fondària dels pous i rases, bé per les bones característiques 

del terreny, els talls són aparentment estables i no resultaria necessari l'estrebat per a 

poder executar correctament les obres; no obstant per raons de seguretat pot ser 

absolutament necessari l'estrebat, per tant en el present estudi de seguretat també es 

preveuen partides d'estrebat de pous i rases, que són complementàries a les definides al 

projecte d'execució. 

La necessitat i característiques de l'estrebat de pous i rases que són aparentment estables 

definida per la normativa NTC, també pot ésser calculada a través de fórmules 

d'estabilitat establertes per especialistes amb una àmplia acceptació mundial. En 

qualsevol cas, si ni el Contractista ni la Direcció Facultativa ni l’estudi d'Execució, 

aporten dades geotècniques i càlculs justificatius correctes de la necessitat i 

característiques de l'excavació es seguiran les indicacions prescrites en les Normes 

Tecnològiques de la Construcció. 

Anàlisi de riscs 

- Atrapada per terres, soterrament. 

- Caiguda de pedres o de materials solts, etc. 

- Caigudes des de punts alts (des de la vora de l'excavació). 

- Atropellaments i cops produïts per la maquinària mòbil. 

- Contactes elèctrics (directes o indirectes). 

- Intoxicació o explosió (amb canalitzacions de gas, p.e). 

- Talls i projeccions (en la utilització de la serra circular). 

- Trauma sonor 

- Caigudes d'objectes als peus. 

Mesures preventives 
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A banda d'un estrebat correctament calculat i executat caldrà mantenir altres mides de 

seguretat no menys important pel que fa a evitar riscs innecessaris, a saber: 

a. S'han de verificar els següents aspectes abans d'excavar:

- Les condicions del sòl. 

- La proximitat dels edificis, instal·lacions de servei públic, de carreteres 

amb molt de trànsit i de qualsevol altra font de vibracions. 

- Si el sòl ha estat alterat de cap manera 

- La proximitat de rierols, de clavegueres antigues, de cables soterrats, 

etc.. 

- Localització de tots els serveis urbans mitjançant cales. 

- Els equips d'apuntalament, els equips de protecció personal, els rètols, 

barricades, maquinària, llums, etc. 

- Si varien les condicions de ventilació o si hi ha barreges inflamables, 

explosives o de gasos nocius. 

b. Es protegiran totes les zones de pas que transcorrin al cantó de les rases, pous o

excavacions en general, amb baranes sòlides a una distància no inferior d'un

metre. Aquestes baranes hauran d'estar il·luminades de forma efectiva durant els

períodes de foscor, amb un llum vermell cada 15 metres, si són intermitents

hauran de tenir una freqüència de 60 llampades per minut.

c. No es faran aplecs de material ni de terres a una distància del tall obert menor

d'1,5 vegades la profunditat de la rasa o pou. A menys de que en el càlcul de

l'estrebat s'hagi tingut en compte l'aplec de terres al cantó de la rasa o pou.

d. No hi ha d'haver maquinària pesada a menys de 5 metres del tall obert durant el

temps en que hi hagin operaris treballant en dins de les rases no estrebades a tal

efecte.

e. No entraran operaris dins de rases no estrebades on el càlcul no garanteixi que

són estables. Tampoc entraran en rases no estrebades quan hi hagi maquinària

pesada a menys de 5 metres del tall obert.

f. Sempre hi haurà almenys un operari a fora dels talls oberts vigilant constantment

les obres en disposició d'ajudar i de demanar auxili.

g. Davant de qualsevol variació de les característiques del terreny, aparició

d'humitats o taques, aparició de serveis urbans, aparició de qualsevol indicatiu

d'inestabilitat del terreny; tots els operaris sortiran immediatament de les rases,

s'aturaran els treballs i es requerirà als tècnics responsables de seguretat i salut

les corresponents indicacions i ordres abans de tornar a emprendre els treballs.

En especial s'analitzaran amb detall les característiques dels talls després d'haver

plogut.

h. S'establiran plans de revisió i manteniment adients de la maquinària, revisió de

frens, llums, senyals acústiques. Hauran de tenir senyals acústiques per l'inici de

la marxa enrere.

i. S’utilitzaran detectors de gasos per si hi hagués barreges de gasos inflamables,

explosius o nocius i s’efectuaran totes les mesures necessàries per a una correcta

ventilació.



ANNEX 20. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

8 

En general, de forma complementària, cal tenir present: 

- Correcta execució de l'estrebat respecte als càlculs realitzats. 

- Si l'apuntalament continua sent adequat a mida que avança l'obra. 

- La manera d'entrar i sortir de l'excavació. 

- Que els treballadors coneguin els procediments apropiats i segurs i que estiguin 

capacitats per a complir les verificacions adients. 

* Rases sense estrebar:

Una rasa no s'estrebarà quan tingui una profunditat menor de 1,30 metres i sigui estable, 

a menys que la Direcció Facultativa o l’estudi d'Execució indiquin unes condicions més 

restrictives. 

Tampoc s'estrebarà quan els càlculs d'estabilitat dels talls oberts, que han d'estar basats 

en dades reals i han de ser coherents amb mètodes acceptables, demostrin que no es 

necessari. 

- En general, complementàriament, per a l'excavació d'una rasa sense estrebar-la 

es recomana: 

a. Que l'angle que fan les parets de l'excavació amb l'horitzontal del terreny

sigui igual o menor que els talussos indicats a l'informe geotècnic, o per

defecte a l'indicat en les Normes Tecnològiques de la Construcció.

b. A l'entorn dels talls oberts no ha d'haver-hi elements o situacions que

facin variar les condicions esmentades abans (maquinària d'obra, trànsit

exterior, excavacions antigues filtracions, etc.).

c. Cal sanejar tots els trams per tal d'evitar esllavissades parcials.

* Rases estrebades:

- Les seccions i les separacions de les fustes utilitzades han de complir, com a 

mínim, allò que s'indica a les Normes Tecnològiques de la Construcció. També 

s'han de complir les prescripcions de l'OSHA. 

- Quan es faci una estrebada parcial ha de complir els requisits següents: 

a. Ha de protegir la zona superior hi arribar, com a mínim, fins a la meitat

de la paret.

b. L'amplada ha de ser 1/3 de la calçada.

c. Es recomana que l'estrebada sobresurti uns 20 cm de la vora de la rasa

perquè faci de sòcol i eviti la caiguda d'objectes i materials al fons.

Abans de començar cada jornada de feina cal revisar les estrebades. 

Mesures generals de prevenció 

a. Sempre que les obres es facin en zones habitades o hi hagi trànsit a prop, cal

disposar a tot el llarg de la rasa i al cantó contrari on s'apleguin els productes de

l'excavació, o a tots dos cantons si aquestes són retirades, tanques i passos
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col·locats a una distància no superior a 50 cm. L'amplada mínima dels passos ha 

de ser de 60 cm. 

I.6 Maquinària d'obra 

I.6.1 Maquinària per a moviments de terres 

De cara a l'anàlisi de riscs, no es comenten els inherents a la màquina mateixa o als 

vehicles i únicament es descriuen els que són originats per l'operador o el maquinista, 

així com els causats per una organització inadequada del treball o per una senyalització 

insuficient. 

Anàlisi de riscs 

- Bolcada de màquina 

- Topades amb altres vehicles. 

- Atropellaments 

- Caigudes de persones. 

- Atrapades. 

- Projecció i caiguda de materials. 

- Sorolls i vibracions. 

- Stress tèrmic, cansament, etc. 

- Explosió, incendi, electrocució, intoxicació. 

Es poden agrupar els riscs en funció del seu origen com es veu en el quadre següent. 

RISCS ORIGEN 

Màquina Operador Organització Senyalització 

Bolcada X X X 

Xocs (amb altres vehicles) X X X X 

Atropellaments X X X X 

Caigudes de persones X X 

Projecció i caiguda de part X X X 

Sorolls i vibracions X X 

Stress tèrmic, cansament X X 

Explosió, incendi, electrocució 

Intoxicació X X X 

Atrapades X X 

Maquinistes: 

- Han de tenir bon coneixements de la seva tasca a l'obra i bon domini de la seva 

màquina. 

- Han de conèixer la normativa de seguretat específica i la de les feines del seu 

entorn. 
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- Cal una revisió diària dels comandaments i dispositius de seguretat de la seva 

màquina. 

- Han de fer les maniobres sempre dins del seu camp de visibilitat. 

- Han de comprovar que no hi hagi persones en el radi d'acció de la seva màquina. 

- En posició de repòs de la màquina, cal que compleixin estrictament l'aplicació 

dels dispositius de frenada i blocatge de la màquina. 

- Han de fer servir la indumentària per a protecció personal que els és exigible: 

casc, calçat de seguretat, taps o auriculars i cinturó antivibratori, si calia. 

Organització: 

- Delimitació clara del radi d'acció de la maquinària. 

- L'alçada del front d'excavació ha de ser l'adequada a les possibilitats tècniques 

de la màquina. No s'ha de soscavar per tal d'evitar esllavissades. 

- Cal eliminar les interferències amb altres feines que es facin en el mateix nivell 

o en cotes superiors o inferiors i que puguin quedar afectades per l'actuació de la

maquinària o dels camions de transport. 

- Cal organitzar els fronts de treball de tal manera que no afectin línies elèctriques 

aèries o subterrànies, ni conduccions de gas, canonades, etc. 

- En pendents, la pala carregadora s'ha de desplaçar amb la cullera a ras de terra. 

- No s'ha de permetre que la retroexcavadora treballi en pendent; cal anivellar la 

zona i falcar la màquina de manera escaient i sobre superfície amb una 

resistència adequada. 

- Durant la càrrega dels camions, els conductors no s'han d'allunyar fins que no 

acabi l'operació. 

- Durant la descàrrega, els camions han de fer servir falques o topalls a les rodes 

posteriors; si hagués pendent, caldrà fer un ressalt amb terra de la mateixa 

excavació que serveixi d'indicador d'acostament màxim a la zona d'abocament 

(si és que és un nivell inferior a la zona de trànsit dels camions). 

- Cas que hi hagi diverses màquines treballant, o que hi hagi un buidat de gran 

fondària, cal establir un sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en gran 

quantitat, cosa que podria afectar tant la bona marxa de la tasca com vehicles i 

vianants que transitin per l'exterior de l'obra. 

Senyalització 

- Quan es treballi de nit, cal que la senyalització sigui reflectora. 

- Cal senyalitzar les conduccions subterrànies o vistes i col·locar-hi tanques a una 

distància prudencial. 

- Cal senyalitzar amb cintes i banderoles les zones de trànsit de camions i el 

perímetre de la zona de treball de les màquines. 

- També, en el cas que es treballi en zones de pas de persones o de vehicles a 

nivells diferents dels de l'excavació, cal establir una senyalització que impedeixi 

passar a zones que, tot i que no estiguin sota l'acció directe de les màquines, es 
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podrien despendre o cedir més endavant, ja sigui per que estiguin sentides, ja per 

causa de l'actuació de càrregues dinàmiques, de vibracions, etc. 

De caràcter general: 

- No s'han de transportar persones ni en les màquines ni en les caixes dels 

camions o de les traginadores de trabuc. 

- No s'ha de permetre l'excés de càrrega, tant en pes com en volum. 

- Les cases, les culleres, etc, de les màquines en repòs han de descansar en terra. 

- La indumentària per a protecció del personal exigida en l'obra, també s'exigeix 

als conductors de camions de trabucs o de màquines d'excavació. Tot i que en un 

moment determinat el seu ús no sembli gaire important, una política de seguretat 

correcta comporta l'habituació de tot el personal a l'ús dels casc, les ulleres o 

pantalles de seguretat i contra la pols (si s'escau), el cinturó de seguretat (si 

s'escau), al calçat de seguretat, els guants, etc. 

I.6.2 Petita maquinària auxiliar 

a. Serra circular

Anàlisi de riscs 

- Talls a les mans amb el disc. 

- Projecció de partícules. 

- Projeccions per trencada del disc. 

- Cop per retrocés del disc. 

- Electrocució per contacte elèctric indirecte. 

Mesures preventives 

Les condicions que han de tenir per a garantir un ús segur són les següents: 

- Suport de la serra segur i horitzontal 

- Eix perfectament equilibrat per a evitat que el disc salti. 

- La serra de disc ha de tenir una bona connexió de presa de terra que elimini el 

risc de contacte elèctric indirecte. 

- Totes les connexions, borns, i conductors elèctrics que arribin al motor de la 

màquina, han d'estar totalment protegits per tal de garantir que sigui impossible 

el contacte elèctric directe amb les parts metàl·liques de la serra. En ambients 

humits, els cables, caixes de connexions, i l'interruptor d'engegada han de ser del 

tipus antihumitat. 

- Com a norma general s'ha de treballar sempre amb ulleres de seguretat i/o 

pantalles. 

- Cal fer servir empenyedors adients quan la mida de les peces a tallar (falques) no 

garanteixi la seguretat de les mans del treballador. 

b. Formigonera
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Sols es comenten les formigoneres més o menys grans però que sempre són portàtils. 

Anàlisi de riscs 

- Contacte elèctric directe 

- Contacte elèctric indirecte 

- Atrapada amb element de transmissió 

- Atrapada amb les paletes de carregar 

Mesures preventives 

- El cable d'alimentació elèctrica ha de tenir el grau d'aïllament adequat per a 

intempèrie. La connexió als borns del motor ha d'estar perfectament protegida 

contra contactes elèctrics directes. 

- No s'ha de premsar el cable d'alimentació amb la carcassa que protegeix els 

elements de transmissió. 

- El cable d'alimentació ha de portar incorporat el conductor de presa de terra 

correctament connectat a la carcassa i a la presa de terra general del quadre de 

distribució que correspongui. 

- Mai no s'ha d’instal·lar l'interruptor d'engegada a l'interior dels compartiments 

del motor i de les corretges de transmissió. Cal instal·lar-lo a l'exterior i amb 

protecció contra els cops i l'aigua. 

- Per a fer la neteja de les paletes de barreja cal desconnectar la màquina de la font 

- d'alimentació. 

- No s'ha de col·locar la formigonera en llocs per on hi passin persones, ni tampoc 

en la trajectòria de les càrregues de la grua. 

- El material de protecció personal que cal fer servir per manejar aquesta màquina 

és el següent: casc, guants de goma i ulleres contra esquitxades. 

- S'han de fer servir les botes de goma i la careta contra la pols en funció de les 

característiques concretes de cada lloc de treball. 

c. Vibrador

Anàlisi de riscs 

- Contacte elèctric directe 

- Contacte elèctric indirecte 

- Projecció de beurada 

Mesures preventives 

- Tant el cable d'alimentació com la connexió al transformador han d'estar en 

perfectes condicions d'aïllament i d'estanqueïtat. 

Si cal arrossegar-lo, s'ha de fer entre dos operaris (en funció de la llargada que 

tingui). 

- Cal fer servir guants de goma sota els guants de cuiro. 
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- El calçat ha de ser de goma, botes de canya alta amb plantilla i puntera de 

seguretat. També cal que es facin servir ulleres tipus panoràmic contra 

esquitxades i casc de seguretat. 

d. Eines portàtils

Eines portàtils elèctriques 

- De tall: Perforadores 

- D'abrasió: Radials 

- Per escalfament: Soldadors 

Sols s'esmenten els riscs derivats de les eines mateixes, i no es tenen en compte els que 

es deriven de les superfícies de treball, les bastides, etc. que es fan servir per a treballar 

amb les eines portàtils elèctriques. 

Anàlisi de riscs 

- Contacte elèctric directe. 

- Contacte elèctric indirecte 

- Talls i erosions 

- Atrapades 

- Projecció de partícules (incandescents o no) 

- Cops o talls per rebots violents de l'eina 

- Cremades 

- Ambient de pols 

Mesures preventives 

Els cables elèctrics d'alimentació han de tenir l'aïllament en un estat de conservació 

correcte. Si es fan servir prolongacions, han de ser amb connectors adequats, i mai no 

s'han d'empalmar provisionalment. 

Les eines portàtils han de disposar dels sistemes de seguretat següents: doble aïllament, 

presa de la terra de les masses (PTM) o utilització amb transformador de seguretat o 

separació de circuits. 

Cal fer servir els elements de protecció personal adients: ulleres, pantalles de seguretat i 

guants de cuiro. 

Cal portar roba ajustada, no fer servir anells ni cadenes ni res que comporti la 

possibilitat d'una enganxada o d'una atrapada. 

Cal fer servir aquestes eines amb molt de compte, especialment les d'abrasió, que tenen 

una velocitat de rotació molt alta. Un contacte accidental de la carcassa o el mànec 

mentre treballen, una lleugera enganxada o un encallament poden fer que l'eina reboti 

en la seva trajectòria. 
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Tenint en compte que l'emissió de pols és puntual, quan se'n faci i mentre duri cal portar 

caretes. 

En general, cal fer servir aquestes eines amb prou compte per a començar la feina i 

continuar-la correctament, amb les broques i els discos ben afermats, mantenint les 

trajectòries de tall ben perpendiculars a la superfície de treball, amb un centrat correcte 

del punt d'atac, etc. 

Eines portàtils pneumàtiques 

- Quan actuen per percussió: martell picador. 

- Quan actuen per impacte: pistola clavadora, grapadora, etc. 

Anàlisi de riscs 

- Cops per trencament de la mànega 

- Cops, talls i perforacions en general 

- Stress sonor 

- Vibracions 

- Projecció de partícules 

Mesures preventives 

- Revisar les mànegues d'alimentació d'aire, canviar immediatament les que 

estiguin esquerdades o amb fissures i, en general, totes les que hagin perdut 

elasticitat en doblegar-les. 

- No s'ha de situar cap part del cos al costat mateix del punt d'operació, en general, 

ni en la trajectòria de les pistoles clavadores, en particular. 

- Fer servir protectors d'orelles quan el nivell sonor superi els 80 dB (A), tant si és 

seguit com si és intermitent (per impacte). 

- Fer servir calçat de seguretat amb puntera metàl·lica que eviti cops als peus. 

- També, i com a norma, els treballadors han de portar ulleres de seguretat, i quan 

hi hagi emanacions de pols, caretes. 

I.7 Prevenció d'incendis 

Metodologia del procés constructiu 

Durant la fase de construcció i enderrocament, la font de risc d'incendi està basada 

fonamentalment en dues situacions concretes: el control sobre els elements fàcilment 

combustibles i el control sobre les fonts d'energia. 

En qualsevol cas es seguirà allò indicat en la norma N.T.E. PF/1974 referent a 

instal·lacions contra incendis. 

Anàlisi de riscs 

- Aplec de materials 
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- Productes de rebrec 

- Tallers d'obra 

- Treballs de soldadura 

- Treballs amb ús de flama oberta 

- Instal·lacions provisionals d'energia 

Mesures preventives 

- S'emmagatzemaran en recintes separats els materials inflamables que s'han 

d'utilitzar en els diferents treballs. 

- Igualment combustibles líquids i lubrificants han d'estar en un local aïllat, 

convenientment airejat, amb tots els recipients tancats. 

- Les operacions de transvasament de combustibles s'han de fer amb una bona 

ventilació, fora de la influència d'espurnes i fonts d'ignició. S'han de preveure 

així mateix les conseqüències de possibles escolaments durant l'operació, per 

tant s'ha de tenir a l'abast terra o sorra per a abeurar el sòl. 

- La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de 

la conducta a seguir en aquests treballs. 

- Quan es transvasin líquids combustibles o s'omplin dipòsits s'hauran de parar els 

motors accionats pel combustible que s'està transvasant. 

- El material utilitzat en el muntatge de les instal·lacions d'electricitat o de 

calefacció per a l'obra ha d'estar en perfectes condicions d'ús. 

- Els quadres i equips d'aquesta classe han de fixar-se sòlidament a punts fixos, no 

s'admetran en bastides ni a terra. 

- A les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 

transvasament de combustible, muntatge instal·lacions energètiques) i en totes 

aquelles en que es manipuli una font d'ignició, han de col·locar-se extintors (la 

càrrega i la seva capacitat estarà en consonància amb la naturalesa del material 

combustible i amb el volum d'aquest), així com terra i sorra a on es maneguin 

líquids inflamables, amb l'eina pròpia per estendre-la. 

- No es podran efectuar treballs de tall i soldadura en llocs on hi hagi explosius, 

vapors inflamables, o a on a pesar de totes les mesures de precaució no es pugui 

garantir la seguretat davant d'un eventual incendi. 

- S'informarà als vigilants de l'obra dels punts amb perill d'incendi i de les 

mesures de protecció a fer servir en cas d'incendi, tanmateix com els números 

dels serveis públics d'extinció d'incendis. 

I.8 Diversos 

I.8.1 Mesures higièniques 

Nivells sonors habituals en la indústria de la construcció: 

Compressor 82-94 dB (A) 

Equip de clavar pilons (a una distància de 15 cm) 82 dB (A) 
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Formigonera 60-72 dB (A) 

Martell pneumàtic (en un lloc tancat) 103 dB (A) 

Martell pneumàtic (a l'aire lliure) 94 dB (A) 

Pedra esmeril 60-75 dB (A) 

Camions 80 dB (A) 

Excavadores 95 dB (A) 

Grues automòbils 85 dB (A) 

Martell perforador 110 dB (A) 

Mototragella 105 dB (A) 

Pala carregadora d'erugues 95-100 dB (A) 

Pala carregadora amb pneumàtics 84-90 dB (A) 

Pistola de clavar claus (impacte) 105 dB (A) 

Rotaflex (desbarbadora) 105 dB (A) 

Serra de disc 100 dB (A) 

Tractor d'erugues 100 dB (A) 

L'art. 147 de l'OGSHT estableix la necessitat de fer servir proteccions individuals quan 

el nivell sonor passi dels 80 dB (A), suposant que ja se n'hagi intentat l'eliminació o la 

reducció per altres mitjans. 

Feines en les quals es habitual la producció de pols 

- Manipulació de la runa 

- Demolicions 

- Perforacions 

- Manipulació de ciment 

- Tallament de maons i altres materials amb serra mecànica 

- Pols i serradures treballant la fusta 

- Feines amb pedra d'esmeril 

- Moviments de terres. 

- Circulació normal de vehicles. 

Sistemes de prevenció i de protecció 

Neteja de locals Us d'aspiradora. Reg. 

Manipulació de runa Regs previs 

Demolicions Regs previs 

Manipulació de ciment Filtres a les sitges. Instal·lacions tancades. 

Tallament de materials ceràmic Addició d'aigua 

Fregament amb paper de vidre Addició d’aigua 

Treballs en fusta Aspiració localitzada 

Desbarbat Aspiració localitzada 

Soldadura elèctrica Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regatge de les pistes 
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I.8.2 Indumentària per a protecció personal 

Casc 

Els casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. 

Ha d'estar homologat d'acord amb la Norma Tècnica Reglamentària MT 1 (Resolució de 

la DG de Treball de 14/12/74, BOE 312 de 30.12.74. 

Les característiques principals són: 

- Classe N: es pot fer servir en treball amb riscs elèctrics a tensions inferiors o 

iguals a 1000 V. 

- Pes: no ha de passar de 450 g. 

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de 10 anys, encara que no hi 

hagin estat utilitzats, han de ser substituïts per uns altres de nous. 

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les 

parts interiors en contacte amb el cap. 

Botes 

Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents 

mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, es obligat l'ús de 

calçat de seguretat (botes, sabates o sandàlies) homologat d'acord amb la Norma 

Tècnica Reglamentària MT5 (Resolució de la DG de Treball de 32.01.80 BOE núm. 37 

de 12.02.80.). 

Les característiques principals són: 

- Classe III. Calçat amb una puntera i plantilla. 

- Pes: No sobrepujaran els 800 g. 

Quan calgui treballar en sòls humits o en puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, 

les botes han de ser de goma. Norma Tècnica Reglamentària MT 27. Resolució de la 

DG. de Treball de 03.12.81, BOE núm. 305 de 22.12.81 Classe E. 

Guants 

Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, esgarrapades, 

picadures, etc.) cal fer servir guants. Poden ser fets amb diferents materials, com per 

exemple: 

- Cotó o punt: feines lleugeres 

- Cuir: manipulació en general 

- Malla metàl·lica: manipulació de xapes que tallin 

- Lona: manipulació de fustes 
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Per a protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats seguint la Norma 

Tècnica Reglamentària MT 11 (Resolució de la DG de Treball 06.05..77 BOE núm. 158 

de 04.07.77). 

Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants 

homologats d'acord amb la Norma Tècnica Reglamentària MT 4 (Resolució de la DG de 

Treball de 28/07/75, BOE nún. 211 de 03/11/75).. 

Protectors auditius 

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll 

superior als 80 dB (A), és obligat l'ús de protectors auditius, que sempre són d'ús 

individual. Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb les Normes 

Tècniques Reglamentaries. 

Els protectors auditius poden ser taps, orelleres o cascos contra el soroll. 

Segons els valors d'atenuació es classifiquen en les categories A,B,C,E. 

Protectors de la vista 

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols i fum, esquitxos 

de líquids, i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb 

ulleres de seguretat i/o pantalles. Les ulleres oculars de protecció han d'estar 

homologades d'acord amb les Normes Tècniques Reglamentàries MT 16 (Resolució de 

la DG de Treball de 28/6/78 BOE, n. 216 de 9/9/78). 

En el cas de les pantalles de soldador cal ajustar-se a les homologacions recollides en 

les Normes Tècniques Reglamentàries MT 3 (Resolució de la DG de Treball de 28/7/75 

BOE n. 250 de 2/9/75.), MT 18 (Resolució de la DG. de Treball de 19/1/79, BOE, n. 33 

de 7/9/79) i MT 19 (Resolució de la DG de Treball de 24/5/79, BOE n. 148 de 27/6/79). 

Les espieres han de tenir vidre doble; el vidre fosc ha de ser retràctil per a facilitar el 

picat de l'escòria. 

Aquestes pantalles poden ser de mà, amb arnès propi perquè els treballadors se les 

ajustin al cap, o acoblables al casc de seguretat. 

Protectors de les vies respiratòries 

A banda és possible la inhalació de gasos nocius quan s’obren pous o col·lectors on no 

hi hagi una bona ventilació i inhalació de pols en les operacions de tallament amb disc 

de peces ceràmiques o de prefabricats de formigó. 

Per a protegir la possible inhalació de gasos, primer de tot a l’obrir qualsevol element o 

cambres que generalment no tingui una bona ventilació (com per exemple pous, 

sobretot si són de gran profunditat), es deixarà com a mínim una mitja hora obert, per 

ventilació. En qualsevol cas, abans d’entrar a les cambres, es seguiran les normes de 

seguretat establertes per EMSSA. 



ANNEX 20. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

19 

Per a protegir les vies respiratòries dels treballadors dedicats la tasca de tallament de 

disc de peces ceràmiques, cal fer servir caretes amb filtre mecànic homologades d'acord 

amb les Normes Tècniques Reglamentàries MT 7, MT 8 i MT 9. 

Roba de treball 

Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball facilitada gratuïtament 

per l'empresa. 

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals 

(bocamànigues, gires cap en fora..etc) i fàcil de netejar. 

En cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d'humitat similars, se'ls ha de 

proveir de roba impermeable. 

Eines manuals per a treballs elèctrics en BT 

Si s'han de fer feines elèctriques i instal·lacions de BT, les eines manuals utilitzades, 

com tornavisos, claus, estenalles, tallafilferros, pelafils...etc han d'estar homologats 

d'acord amb la Norma Tècnica Reglamentària MT 26 (Resolució de la DG de Treball de 

30/9/81, BOE n. 10/10/81). 
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Capítol II: Plànols 
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Capítol III: Plec de condicions tècniques 

III.1 Plec de condicions generals 

Disposicions legals d'aplicació 

Són de compliment obligat les disposicions contingudes en: 

- Estatut dels Treballadors (BOE 14-3-1980). 

- Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball (OM 9-3-71; BOE 16-3-

71). 

- Pla Nacional d'Higiene i Seguretat en el Treball (OM 9- 3-71; BOE 11-3-71). 

- Comitès de Seguretat i Higiene en el Treball (decret 432/71 11-3-71; BOE 16-3-

71). 

- Reglament de Seguretat i Higiene en la Indústria de la Construcció (OM 20-5-

52; BOE 15-6-52). 

- Reglament dels Serveis Mèdics d'Empresa (OM 21-11-59; BOE 27-11-59). 

- Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (OM 28-8-70; BOE 

5/7/8/9-9-70). 

- Normes d’Homologació del Ministeri de Treball dels mitjans de protecció 

personal dels treballadors (OM 17-5-54; BOE 29-5-74). 

- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (OM 20-9-73; BOE 9-10-73). 

- Reglament de Línies Aèries d'Alta Tensió (OM 28-11-68). 

- Reglament d'aparells elevadors per obres (BOE 29-5- 1974). 

- Regulació de la jornada de treball, jornades especials i descansos (RD 

2001/1983). 

- Reglament de seguretat de les màquines (RD 26-5-86). 

- Llei bàsica de Residus tòxics i perillosos (BOE 20- 5-1986 ). 

- Normes per a senyalització d'obres en carreteres (OM 14- 3-60; BOE 23-3-60). 

- Normes per a senyalització de seguretat en els centres de treballs 1403/1986 de 

maig (BOE 8-7-86). 

- Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (Real 

Decret 1627/1997). 

- Proteccions dels treballadors contra els riscs relacionats amb l’exposició a 

agents biològics durant el treball (RD 664/1997, 12-05-97; BOE 24-05-97) 

- Proteccions dels treballadors contra els riscs relacionats amb l’exposició a 

agents cancerígens durant el treball (RD 665/1997, 12-05-97; BOE 24-05-97) 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut, relatives a la utilització pels 

treballadors d’equips de protecció individual (RD 773/1997, 30-05-97; BOE 12-

06-97) 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors 

d’equips de treball (RD 1215/1997, 18-07-97; BOE 07-08-97) 

- Normes Tècniques Reglamentàries per a diferents medis de protecció personal 

del treballadors 
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a) Resolució de 14-12-74; BOE 30-12-74: NR MT-1: Cascs no metàl·lics

b) Resolució de 28-07-75; BOE 01-09-75: NR MT-2: Protectors auditius

c) Resolució de 28-07-75; BOE 02-09-75 (modificació BOE 24-10-75): NR

MT-3: Pantalles per a soldadors

d) Resolució de 28-07-75; BOE 03-09-75 (modificació BOE 25-10-75): NR

MT-4: Guants aïllants d’electricitat

e) Resolució de 28-07-75; BOE 04-09-75 (modificació BOE 27-10-75): NR

MT-5: Calçat de seguretat contra riscs mecànics

f) Resolució de 28-07-75; BOE 05-09-75 (modificació BOE 28-10-75): NR

MT-6: Banquetes aïllants de maniobra

g) Resolució de 28-07-75; BOE 06-09-75 (modificació BOE 29-10-75): NR

MT-7: Equips de protecció personal de vies respiratòries: normes

comuns i adaptadors facials

h) Resolució de 28-07-75; BOE 08-09-75 (modificació BOE 30-10-75): NR

MT-8: Equips de protecció personal de vies respiratòries: filtres

mecànics

i) Resolució de 28-07-75; BOE 09-09-75 (modificació BOE 31-10-75): NR

MT-9: Equips de protecció personal de vies respiratòries: mascaretes

autofiltrants

j) Resolució de 28-07-75; BOE 10-09-75 (modificació BOE 01-11-75): NR

MT-10: Equips de protecció personal de vies respiratòries: filtres

químics i mixtes contra l’amoníac

k) MT-13: Cinturons de subjecció (BOE 02-09-77)

l) MT-16: Ulleres de muntura universal per a protecció contra impactes

(BOE 17-08-78)

m) MT-17: Oculars de protecció contra impactes (BOE 16-03-81)

n) MT-21: Cinturons de suspensió (BOE 16-03-81)

o) MT-22: Cinturons de caiguda (BOE 17-03-81)

p) MT-25: Plantilles de protecció contra riscs de perforació (BOE 13-10-

81)

q) MT-26: Aïllament de seguretat de les eines manuals en treballs elèctrics

de baixa tensió (BOE 10-10-81)

r) MT-27: Bota impermeable a l’aigua i a la humitat (BOE 22-12-81)
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III.2 Plec de condicions particulars 

III.2.1 Disposicions generals

Art. 1.- Les verificacions, treballs previs, muntatge d’instal·lacions en el transcurs de 

l'obra, execució de l'obra (excavació, instal·lacions...), maquinària d'obra, mitjans 

auxiliars, prevenció d'incendis i diversos, es realitzaran d'acord allò indicat en el 

capítol 2 (memòria descriptiva). 

Art. 2.- Proteccions personals. 

2.1.- Tots els estris de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran 

fixat un període de vida útil, i quan aquest s'acabi s'hauran de rebutjar. 

2.2.- Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en 

un determinat estri o equip, aquest es reposarà, independentment de la durada prevista o 

data de lliurament. 

2.3.- Tot estri o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, es a dir, el màxim per 

al qual va ésser concebut (per exemple, per un accident) serà rebutjat i reposat al 

moment. 

2.4.- Aquells estris que per ús hagin adquirit més toleràncies de les admeses pel 

fabricant, seran reposats immediatament. 

2.5.- L'ús d'un estri o equip de protecció mai no ha de representa un risc en si mateix. 

2.6.- Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació del 

Ministeri de Treball O.M. 17-5-7 (BOE 29-5-74), sempre que existeixi en el mercat. 

2.7.- En els casos en que no hi hagi Norma d'Homologació oficial, seran de qualitat 

adequada a les seves respectives prestacions. 

2.8.- Casc, botes i guants. 

2.8.1. Els casc serà d'ús personal i obligat i estarà homologat d'acord amb la 

M.T.-1 (BOE 30-XII-74). 

2.8.2. Els cascos que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de 10 

anys, encara que no s'hagin utilitzats, seran substituïts per uns altres de nous. 

2.8.3. Tots els treballadors que siguin sotmesos al risc d'accidents mecànics o 

que existeixi la possibilitat de perforació de les soles per claus, portaran calçat 

de seguretat, homologats d'acord amb la M.T.-5 (BOE 12-II-80). 

2.8.4. Quan calgui treballar en terres humides o que puguin rebre esquitxades 

d'aigua o de morter, es faran servir botes de goma, homologats d'acord amb la 

M.T.-27 (BOE 22-XII- 81). 
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2.8.5. Els treballadors hauran d'usar guants sempre que hi hagi possibilitat 

d'agressions a les mans. 

2.8.6. Per a protecció contra els agressius químics, es faran servir guants 

homologats d'acord amb la M.T.-11(BOE 4-VII-77). 

2.8.7. Per a totes les feines en las que pugui haver- hi el risc d'electrocució es 

faran servir guants homologats d'acord amb la M.T.-4 (BOE 3-XI-75). 

2.9.- Protectors auditius, de la vista i de les vies respiratòries 

2.9.1. Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de 

soroll superior als 80 db., serà obligat l'ús de protectors auditius, que sempre 

seran d'ús individual i estaran homologats d'acord amb la M.T.-2 (BOE 1- IX-

75) 

2.9.2. Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols i 

fum, esquitxos de líquids, i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de 

protegir-se la vista amb ulleres de seguretat o pantalles. Aquestes estaran 

homologades d'acord amb la M.T.-16 (BOE 9-IX-78). 

2.9.3. En el cas de les pantalles de soldador caldrà ajustar-se a les M.T.-3 (BOE 

2-IX-75), M.T.-18 (BOE 7-IX- 79), M.T.-19 (BOE 27-VI-79). 

2.9.4. En les operacions de tallament amb disc de peces ceràmiques o de formigó 

i en treballs que puguin produir pols, caldrà protegir les vies respiratòries dels 

treballadors amb caretes de filtre mecànic homologats d'acord amb les M.T.-7 

(BOE 28-VII-75), M.T.-8 (BOE 8-IX-75), M.T.-9 (BOE 9-IX- 75). 

2.10.- Roba de treball 

2.10.1. L'empresa facilitarà gratuïtament roba de treball. 

2.10.2. La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible. 

2.10.3. En cas de treballar sota la pluja o en condicions d'humitat, se'ls ha de 

proveir de roba impermeable. 

2.10.4. En cas de treballar a la vora de carrers i zones on existeixi circulació de 

vehicles, els treballadors portaran armilles reflectants o braçals reflexius. 

Art. 3.- Proteccions col·lectives 

3.1.- Baranes autònomes de limitació i protecció 

3.1.1. Es protegiran totes les zones de pas que transcorrin al costat de rases, 

pous, i de l'excavació general, amb baranes o tanques sòlides col·locades a una 

distància de la vora no inferior a mig metre, poden ser fixes o mòbils, però en tot 
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cas s'ha de garantir la seva adequada col·locació i resistència mentre persisteixi 

el pas de persones. 

3.1.2. En les zones on pugui haver-hi despreniments locals de terres, es 

col·locaran tanques de protecció o baranes a fi de protegir les zones de pas i de 

treball d'aquestes altres zones, que seran de trànsit restringit. 

3.1.3. En el cas de les rases a realitzar a les voreres o al mateix carrer cal a més a 

més de col·locar tanques, senyalitzar les tanques cada 15 m. amb un llum 

vermell. 

3.2.- Topalls de desplaçament de vehicles. 

3.2.1. Es podran realitzar amb un parell de taulons encadellats fixats al terreny 

per mitjà de rodons clavats o d'altra forma eficaç. 

3.2.2. Es col·locaran a una distància de 1 m. com a mínim de la vora del del 

talús, a fi de senyalar el límit d'aproximació dels vehicles. 

3.3.- Els mitjans auxiliars de topografia, tals com cintes, estanques, mires, etc... seran 

dielèctriques, donat el risc d'electrocució per les línies elèctriques. 

3.4.- Circulació de persones i vehicles. 

3.4.1. Es col·locaran senyals i rètols necessaris per la desviació del tràfic quan 

calgui, i per la correcta circulació de vehicles dins de l'obra. A més a més es 

disposarà el nombre de persones necessari per a regular el trànsit, quan les 

autoritats competents ho recomanin. 

3.4.2. Estrebat i apuntalaments. 

3.4.3. Les estrebades es faran d'acord amb les normes tecnològiques de la 

construcció i a la memòria descriptiva. 

III.2.2 Maquinaria d'obra

Art. 4.- La maquinària a usar serà l'adequada en cada cas i es revisarà per un taller 

homologat: 

- Prèvia a l'entrada a l'obra. 

- Amb revisions periòdiques que garanteixin el seu bon funcionament i en 

qualsevol cas aquestes revisions periòdiques mai superaran els tres mesos. 

Art. 5.- El Contractista haurà de redactar un pla de revisió de la maquinària a 

utilitzar, que inclourà en el pla general de seguretat i salut de l'obra. 



ANNEX 20. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

6 

Art. 6.- Maquinària d'excavació. 

6.1.- Es comprovarà diàriament els dispositius de seguretat i que en el radi d'acció de la 

màquina no hi hagi persones. 

6.2.- En posició de repòs de la màquina, caldrà que es compleixin estrictament 

l'aplicació dels dispositius de frenada i blocatge de la màquina. 

6.3.- L'alçada del front d'excavació serà l'adequada a les possibilitats tècniques de la 

màquina i s'evitarà al màxim interferències amb altres feines. 

6.4.- Quan es treballi de nit, caldrà que la senyalització sigui reflectant. 

6.5.- Caldrà senyalitzar adequadament totes les conduccions subterrànies o vistes amb 

cintes o banderoles, indicant si es possible la seva profunditat. 

6.6.- Cal senyalitzar amb cintes i banderoles les zones de trànsit de camions i el 

perímetre de la zona de treball de les màquines. En cas de treball pròxim a la vora de 

talús, caldrà col·locar igualment cintes o banderoles de senyalització separades de 0,5 m 

a 1 m, a més a més d'allò indicat als articles 3.3.1. i 3.3.2. 

6.7.- En el cas de zones de pas de persones o de vehicles a nivell diferents del de 

l'excavació, caldrà establir una senyalització que impedeixi passar a zones que, tot i que 

no estiguin sota l'acció directe de les màquines, es podrien desprendre o cedir més 

endavant, ja sigui per que estiguin sentides, ja per causa de l'actuació de càrregues 

dinàmiques, de vibracions, etc... 

Art. 7.- Maquinària auxiliar 

7.1.- Formigonera 

7.1.1. Tots els elements de transmissió estaran protegits amb una carcassa 

protectora, durant el seu funcionament. 

7.1.2. No es situaran mai en llocs on existeixi risc de caigudes d'objectes. 

7.2.- Eines portàtils pneumàtiques. 

7.2.1. Es revisaran les mànegues d'alimentació d'aire, en cas de que existeixin 

esquerdes es canviaran immediatament. 

7.2.2. Es col·locaran vàlvules de seguretat (per alleujament de pressió) a fi 

d'evitar cops de fuet quan es trenquin les mànegues. 

7.2.3. No s'ha de situar mai cap part del cos al costat mateix del punt d'operació 

en general, ni en la trajectòria de les pistoles clavadores en particular. 
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III.2.3 Instal·lacions provisionals d'obra

Art. 8.- Instal·lació elèctrica provisional d'obra 

8.1.- Quadre elèctric provisional. 

8.1.1.- Constarà com a mínim de: 

- Tallacircuits fusibles generals. 

- Comptadors. 

- Interruptor diferencial o relè diferencial de 300 mA amb bobina toroïdal 

(en funció de la major o menor potència elèctrica de la instal·lació). 

- Interruptor automàtic general. 

- Interruptors automàtics per a les diferents línies repartidores als quadres 

de distribució. 

- Elements auxiliars (embarradores de distribució, barra de connexió de la 

línia general de presa de terra, etc) 

- Premsaestopes en totes les canalitzacions d'entrada i sortida del quadre. 

- Interruptor diferencial de 30 mA per a enllumenat i màquines portàtils 

(classe II i classe III). 

- Barres de distribució i de connexió de la línia de preses de terra. 

8.1.2.- El quadre elèctric serà amb aïllament doble, classe II. Quan estiguin en 

armaris metàl·lics, aquests s'han de considerar de classe 0l i estaran connectats a 

terra mitjançant el corresponent conductor de protecció. 

8.1.3.- Els quadres s'han d'obrir amb estris especials, i haurà de fer-ho un 

especialista elèctric responsable. 

8.1.4.- Les tapes d'accés als dispositius de protecció han de ser estanques i cal 

comprovar-ne l'existència i el bon estat de conservació. 

8.1.5.- En el quadre no s'hi han de fer forats o perforacions pel pas de fils que 

anul·lin l'efecte de doble aïllament i baixin o anul·lin el grau de protecció. 

8.1.6.- En cap cas no es pot fer el pont en el dispositius de protecció, tant si són 

magnetotèrmics, com si són diferencials. 

8.1.7.- Caldrà comprovar diàriament el bon funcionament del disparador del 

diferencial mitjançant el polsador de prova. 

Caldrà igualment comprovar periòdicament, amb els aparells escaients, que es dispari 

correctament a la intensitat de defecte que tingui prefixada. 

8.2.- Línies repartidores i d'utilització 
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8.2.1.- Si es fan servir allargadors de fil i han d'anar per terra, cal protegir-los de 

manera adequada contra el deteriorament mecànic i han de ser del tipus estanc a 

l'aigua. 

8.2.2.- Les bases d'endoll han d'incorporar un dispositiu que tapi les parts actives 

(amb tensió) quan sigui retirat el connector o endoll (de la part de la màquina). 

8.2.3.- Totes les preses de corrent han de portar incorporat el conductor de 

protecció. 

8.2.4.- No s'han de fer servir per a alimentar receptors la intensitat nominal dels 

quals, sigui superior a la de les preses. 

8.2.5.- No s'han de connectar diversos receptors a una sola presa de corrent, 

encara que no en superin la intensitat nominal. 

8.2.6.- La parella mascle-femella d'una presa de corrent ha de ser del mateix 

tipus; no s'ha de fer servir una base o un connector que s'hagin de forçar per 

acoblar-se o que baixin el grau de protecció(IP) del conjunt. 

8.2.7.- Els conductors utilitzats en les línies repartidores seran del tipus de 

mànega flexible (tensió nominal mínima de 1000 V) especials per a treballar en 

condicions severes. Aquests conductors es poden instal·lar: 

- Directament a terra, protegint-los en els llocs on puguin patir agressions 

mecàniques o quan estiguin a menys de 2 m d'alçada. 

- A les parets, mitjançant abraçadores que hi estiguin subjectes i que 

siguin resistents a la intempèrie. No s'hi han de fer servir elements de 

fixació que malmetin l'aïllament dels conductors. 

- Sobre suports, tenint en compte que estiguin a una alçada mínima sobre 

terra de 2,5 m, sempre que no afectin la feina ni hi hagi circulació 

rodada; en el cas contrari haurà de ser de 6 m. 

- Enterrats, sempre que estiguin protegits contra la corrosió que pugui 

provocar el terreny i amb una cobertura adequada contra les agressions 

mecàniques. En aquest cas les línies subterrànies han d'estar 

senyalitzades convenientment per a delimitar-ne la trajectòria i la 

fondària. 

8.2.8.- No s'hi han de fer empalmaments. En al cas que calgui allargar-les, s'han 

de fer amb una presa de corrent intermèdia, de manera tal que el grau de 

protecció del conjunt no variï. Si això no fos possible, cal fer servir un quadre de 

connexió en aquells llocs on sigui necessari (ambient humit o conductor). 

Aquest conductors han de portar incorporat el fil de protecció (verd i groc). No 

es aconsellable l'ús d'un fil de protecció separat del fil d'alimentació. 

8.2.9.- Els fils elèctrics que van connectats a màquines, moltes de les quals són 

mòbils, pateixen un deteriorament mecànic molt superior, raó per la qual caldrà 
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revisar periòdicament, a més de la continuïtat elèctrica, l'estat físic en què està la 

coberta aïllant. 

8.2.10.- Els fils que portin corrent a màquines de la classe II (aïllament doble) i 

classe III (tensions de seguretat) no cal que portin incorporat el conductor de 

protecció. 

8.2.11.- Els que portin corrent a màquines de classe I (necessitat de contacte de 

massa) han de portar-lo incorporat. 

8.3.- Receptors. 

8.3.1.- Cal considerar de classe I i OI tots el punts de llum situats en llocs 

accessibles, i hauran d'estar protegits mitjançant un interruptor diferencial d'alta 

sensibilitat (30 mA). 

8.3.2.- Els portàtils d'enllumenat s'han de fer servir a tensió de seguretat de 24 V 

en ambients humits o conductius. 

8.3.3.- En el cas que estiguin en ambients humits o molt conductius, caldrà 

utilitzat portalàmpades de seguretat estancs a l'aigua i la pols (amb tensions 

superiors a 50 V). 

8.3.4.- Sempre que es treballi en ambients humits o conductius, totes les eines 

portàtils hauran de ser de classe II (radials) o bé s'hauran d'alimentar amb 

tensions de seguretat (vibradora) i han d'estar protegides per un interruptor 

diferencial d'alta sensibilitat (30 mA). 

8.3.5.- La resta de maquinària d'obra, tenint en compte que la seva alimentació 

és amb una tensió superior a 50 V. i que són de classe OI, estaran connectades a 

la xarxa general de presa a terra. Aquesta xarxa general de presa a terra tindrà 

una resistència òhmica baixa < 80 ohm, tenint en compte que el diferencial al 

qual són connectades és de sensibilitat mitjana (300 mA). 

Art. 9.- Instal·lació de prevenció d'incendis. 

9.1.- Es col·locaran extintors en l'obra. El seu nombre i capacitat serà l'indicat a la 

norma U.N.E. i tenint en compte les incompatibilitats de l'ús de diferents extintors. 

9.2.- S'habilitarà en cas que sigui necessari un local d'emmagatzematge de matèries 

inflamables, separat de la resta de locals, degudament senyalitzat i complirà l'establert 

en l'OGSHT. 

9.3.- Els extintors col·locats a l'obra es revisaran cada sis mesos com a màxim i 

quedaran reflectit a la tarja de l'aparell. 
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Art. 10.- Instal·lacions mèdiques. 

10.1.- Es disposarà d'una farmaciola contenint el material especificat en l' Ordenança 

General de Seguretat i Salut en el Treball. 

10.2.- La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material 

consumit. 

Art. 11.- Instal·lacions de salut i benestar. 

11.1.- Tindran com a mínim: 

- El terra, parets i sostres seran impermeables. 

- L'alçada mínima serà de 2m. 

- Estaran il·luminats i tindran una ventilació adequada. 

- A l'hivern estaran dotats de calefacció. 

11.2.- Vestidors i serveis. 

11.2.1.- Els vestidors han de tenir una alçada mínima de 2,3 m. i una superfície 

de 2 m² per cada treballador que els hagi de fer servir. Han d'estar dotats de 

seients, armaris de roba individual amb clau, un com a mínim per cada 

treballador. 

11.2.2.- Els lavabos han de disposar d'una pica amb aigua corrent i sabó per cada 

10 treballadors o fracció i un mirall per cada 25 treballadors o fracció. 

11.2.3.- Es disposarà d'un W.C. en cabina individual de 1,40 x 1,40 x 2,30 per a 

cada 25 treballadors. 

11.2.4.- Es disposarà d'una dutxa amb aigua freda i calenta per cada 10 

treballadors o fracció. 

11.2.5.- Per a la neteja i conservació d'aquests locals es disposarà d'un 

treballador amb la dedicació necessària per a aquesta finalitat. 

III.2.4 Serveis de prevenció

Art. 12.- Serveis Mèdics. 

12.1.- A l'obra s'haurà d'informar de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics 

(Serveis propis, Mútues Patronals, Mútues Laborals, Ambulatoris, etc.) on s'ha de 

traslladar als accidentats per a un més ràpid i efectiu tractament. Es disposarà a l'obra en 

un lloc ben visible una llista amb els telèfons i adresses dels Centres assignats per a 

urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir un ràpid transport dels possibles 

accidents als Centres d'assistència. 

12.2.- Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un reconeixement 

mèdic previ al treball, i que es repetirà en el període d'un any. 
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12.3.- L'empresa constructora disposarà d'un servei mèdic d'empresa o mancomunat. 

Art. 13.- Servei tècnic de seguretat i salut. 

13.1.- L'empresa constructora disposarà d'assessorament en seguretat i salut. 

13.2.- S'anomenarà un vigilant de seguretat d'acord amb allò previst en l'Ordenança 

General de Seguretat i Salut en el treball. Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut 

quan el nombre de treballadors superi allò previst en l'ordenança laboral de la 

construcció o en tot cas, allò que disposi el conveni col·lectiu provincial. 

Art. 14.- Pla de seguretat i salut. 

14.1.- El Contractista està obligat a redactar un pla de Seguretat i Salut, adaptat aquest 

estudi als seus mitjans i mètodes d'execució, que haurà de ser aprovat per la direcció 

facultativa de l'obra. 
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III.2.5 Amidament i abonament de les obres

Art. 15.- Els elements de protecció individuals, tals com: cascos, pantalles, ulleres, 

màscares, filtres, protectors auditius, cinturons de seguretat, granota de treball, 

impermeable, davantal de cuir, maniguet per a soldador, parell de polaines, guants, 

botes, dispositius anticaigudes, armilles reflectants, braçal reflexiu, etc..., s'amidaran 

per unitat realment utilitzada durant tot el període de les obres en els moments en que 

siguin necessaris. De manera que si es constata la no utilització d'algun d'aquests 

elements en la corresponent certificació d'obra s'aplicarà una reducció d'amidament 

proporcional al període en que s'ha incomplert l'obligació d'ús. 

Art. 16.- Els senyals i rètols s'amidaran i abonaran per unitat realment utilitzada, els 

preus inclouen la mà d'obra per al seu muntatge i desmuntatge. 

Art. 17.- Els cordons de balisament s'amidaran i abonaran per metre lineal realment 

col·locat, inclouen la part proporcional de suports, la maquinària i mà d'obra 

necessària per la seva execució i posterior desmuntatge. 

Art. 18.- Les baranes i tanques s'amidaran i abonaran per metre lineal realment 

col·locat, inclouen la maquinària, mà d'obra i materials auxiliars necessaris per la 

seva col·locació i posterior desmuntatge, els preus també la part proporcional de 

muntatges i desmuntatges que es produeixin durant el transcurs de l'obra. 

Art. 19.- Els taulons o enreixats per la protecció de forats s'amidaran i abonaran per 

metre quadrat realment col·locat, inclouen la maquinària, mà d'obra i materials 

auxiliars necessaris per a la seva col·locació i posterior desmuntatge. 

Art. 20.- Els topalls s'amidaran i abonaran per unitat realment col·locat, inclouen tots 

els elements i mitjans auxiliars necessaris per a la seva col·locació i posterior 

desmuntatge. 

Art. 21.- Els extintors s'amidaran i abonaran per unitat realment col·locada a l'obra, 

inclouen el suport, mà d'obra i mitjans auxiliars necessaris per a la seva col·locació. 

Les revisions periòdiques no s'abonaran, estant inclòs el seu cost en les despeses 

generals. 

Art. 22.- Les partides de: farmaciola, reposició de material de sanitari, llitera 

d'evacuació, reconeixement mèdic i reunió comitè de seguretat, s'amidaran i 

abonaran per unitat real, inclouen els elements i mitjans auxiliars que siguin 

necessaris. 
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Art. 23.- L'estrebat i apuntalament de rases s'amidaran per metre quadrat de secció 

longitudinal mitja de rasa real, correcta i completament estrebada i apuntalada; i 

abonaran als preus corresponents en funció del percentatge de protecció dels talls 

oberts. Els preus inclouen en tots els casos el càlcul si és necessari, la col·locació del 

material, i tots els elements, operacions i mitjans auxiliars necessaris per al seu 

posterior desmuntatge. Tenint en compte que es tracta d'una mesura de seguretat que 

sols és útil quan està perfectament col·locada i apuntalada, no seran d'abonament els 

trams en que es detecti una menor protecció de la indicada al corresponent preu o un 

mal apuntalament, sempre que el Contractista no hagi corregit la incorrecció abans 

de prosseguir amb els treballs. 

Art. 24.- Totes les partides es certificaran desprès d'haver-se esgotat l'obligació de 

mantenir les corresponents mides de seguretat. Es a dir, en general, la major part de 

les mides de seguretat s'abonaran al final de les obres. En el cas de que durant algun 

període de temps no s'hagi complert l'obligació d'adoptar alguna mida de seguretat 

s'aplicarà un descompte de la corresponent certificació d'obra, proporcional a aquest 

període de temps respecte el termini d'execució de les obres. 

Art. 25.- La percepció per part del constructor del preu de les partides d'obra del Pla 

de Seguretat serà ordenada mitjançant certificacions complementàries a les 

certificacions pròpies de l'obra general expedides de la forma que per ambdues s'hagi 

establert en les clàusules contractuals del Contracte d'obra i d'acord amb les normes 

que regulen el Pla de Seguretat d'obra. La Direcció Facultativa, en compliment de les 

seves atribucions i responsabilitats, ordenarà la bona marxa del Pla tant en els 

aspectes d'eficiència i control tanmateix com les liquidacions econòmiques fins el seu 

total. 
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Amidaments 



Seguretat i salut

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01  SEGURETAT I SALUT
Capítol 01  INSTAL·LACIONS AUXILIARS

1 HQU15312 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb
instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements
de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo
amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 HQU1H532 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 HQU1A502 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

6 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

7 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

EUR



Seguretat i salut

AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica, instal·lat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 HJA26321 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer esmaltat, de potència 750 a 1500 W,
col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

AMIDAMENT DIRECTE 48,000

Obra 01  SEGURETAT I SALUT
Capítol 02  SENYALITZACIÓ

1 HBB11121 u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 HBB21301 u Placa amb pintura reflectant de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  SEGURETAT I SALUT
Capítol 03  TANCAMENT

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

Obra 01  SEGURETAT I SALUT
Capítol 04  EQUIPAMENT DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació
autònoma, homologat segons UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 H1425450 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de PVC i adaptables amb cinta
elàstica, amb visor de tela metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

5 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

7 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

8 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i
puntera metàl·liques

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

9 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

10 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01  SEGURETAT I SALUT
Capítol 05  EQUIPAMENT DE PROTECCIÓ COL·LECTIVES

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

2 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm
de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm
de gruix, amb el desmuntatge inclòs

EUR



Seguretat i salut

AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

4 H15B1001 u Plataforma aïllant de base per a treball en quadres elèctrics de distribució de 100x100 cm i de gruix 3 mm

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

AMIDAMENT DIRECTE 48,000

Obra 01  SEGURETAT I SALUT
Capítol 06  PRIMERS AUXILIS

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

4 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01  SEGURETAT I SALUT
Capítol 07  FORMACIÓ I REUNIONS SOBRE SEGURETAT I SALUT

1 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 192,000

Obra 01  SEGURETAT I SALUT
Capítol 08  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS

1 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

EUR



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadre de preus I 



Seguretat i salut

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

H1411112P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812

26,51 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

H1421110P-2 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,29 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

H1425450P-3 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de PVC i
adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl·lica, homologades segons UNE-EN
1731

3,96 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

H1431101P-4 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,24 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

H1441201P-5 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,72 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

H1451110P-6 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,47 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

H1461122P-7 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques

12,25 €

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

H1471101P-8 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada,
amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla
roscada, homologat segons CE

51,02 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

H1481131P-9 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 10,11 €

(DEU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

H1487460P-10 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

5,94 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H1522111P-11 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

13,80 €

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

H152KBD1P-12 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer
corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge
inclòs

24,09 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

H1533591P-13 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

8,05 €

(VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

H15B1001P-14 u Plataforma aïllant de base per a treball en quadres elèctrics de distribució de 100x100 cm i de
gruix 3 mm

44,24 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
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H15B2002P-15 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 73,20 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

H15Z1001P-16 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 45,36 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

H16F1003P-17 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 148,26 €

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

H16F1004P-18 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 20,65 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

H6AA2111P-19 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

2,83 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

HBB11121P-20 u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

66,36 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

HBB21301P-21 u Placa amb pintura reflectant de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

140,20 €

(CENT QUARANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

HBBA1511P-22 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

22,77 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

HE732402P-23 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica,
instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

78,99 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

HJA26321P-24 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer esmaltat, de potència
750 a 1500 W, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat i amb el
desmuntatge inclòs

273,42 €

(DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

HM31161JP-25 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

47,68 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

HQU15312P-26 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment
de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica,
1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

1.387,44 €

(MIL TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

HQU15Q0AP-27 mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit
químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

150,22 €

(CENT CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

HQU1A502P-28 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment
de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

1.599,26 €

(MIL CINC-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
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HQU1H532P-29 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

1.179,86 €

(MIL  CENT SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

HQU22301P-30 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

62,12 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

HQU25701P-31 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

23,50 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

HQU27902P-32 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

31,42 €

(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

HQU2AF02P-33 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 119,19 €

(CENT DINOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

HQU2E001P-34 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 96,63 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

HQU2GF01P-35 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

57,65 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

HQUA1100P-36 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

125,17 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

HQUA3100P-37 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball

82,94 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

HQUAM000P-38 u Reconeixement mèdic 37,33 €

(TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

HQUAP000P-39 u Curset de primers auxilis i socorrisme 222,60 €

(DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

HQUZM000P-40 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 20,65 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-1 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812

26,51 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE-EN 812

5,97000 €

B14Z1100 u Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada, cinturó i bateria recarregable, per a 2 usos 19,28000 €

Altres conceptes 1,26000 €

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i

tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,29 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i

tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,99000 €

Altres conceptes 0,30000 €

P-3 H1425450 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de PVC i

adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl·lica, homologades segons UNE-EN

1731

3,96 €

B1425450 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de PVC i

adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl·lica, homologades segons UNE-EN

1731

3,77000 €

Altres conceptes 0,19000 €

P-4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,24 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23000 €

Altres conceptes 0,01000 €

P-5 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,72 €

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,69000 €

Altres conceptes 0,03000 €

P-6 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,

dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,47 €

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,

dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell

1,40000 €

Altres conceptes 0,07000 €

P-7 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló

rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques

12,25 €

B1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló

rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques

11,67000 €

Altres conceptes 0,58000 €

P-8 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada,

amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla

roscada, homologat segons CE

51,02 €

B1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada,

amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla

roscada, homologat segons CE

48,59000 €

Altres conceptes 2,43000 €

P-9 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 10,11 €

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 9,63000 €

Altres conceptes 0,48000 €

P-10 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4

mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

5,94 €
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B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4

mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

5,66000 €

Altres conceptes 0,28000 €

P-11 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb

travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de

fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

13,80 €

B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 0,77440 €

B1Z0300C 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, per a seguretat i salut

1,14760 €

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut 0,42000 €

Altres conceptes 11,45800 €

P-12 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer

corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge

inclòs

24,09 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 4,20000 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 5,78200 €

Altres conceptes 14,10800 €

P-13 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa

d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

8,05 €

B0DZWC03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10 usos, per a

seguretat i salut

5,70000 €

Altres conceptes 2,35000 €

P-14 H15B1001 u Plataforma aïllant de base per a treball en quadres elèctrics de distribució de 100x100 cm i de

gruix 3 mm

44,24 €

B15B0001 u Plataforma aïllant de base per a treball en quadres elèctrics de distribució, de superfície

100x100 cm i de gruix 3 mm

42,13000 €

Altres conceptes 2,11000 €

P-15 H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 73,20 €

B15B0002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 69,71000 €

Altres conceptes 3,49000 €

P-16 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 45,36 €

Altres conceptes 45,36000 €

P-17 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 148,26 €

Altres conceptes 148,26000 €

P-18 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 20,65 €

Altres conceptes 20,65000 €

P-19 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i

de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de

formigó, i amb el desmuntatge inclòs

2,83 €

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a

seguretat i salut

0,04200 €

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i

de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a

peus prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,68000 €

Altres conceptes 2,10800 €
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P-20 HBB11121 u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i

amb el desmuntatge inclòs

66,36 €

BBL11202 u Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 43,54000 €

Altres conceptes 22,82000 €

P-21 HBB21301 u Placa amb pintura reflectant de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el

desmuntatge inclòs

140,20 €

BBL1APD2 u Placa informativa, de 90x90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 113,86000 €

Altres conceptes 26,34000 €

P-22 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,

fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

22,77 €

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,

per a seguretat i salut

18,60000 €

B1Z09000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut 0,13200 €

Altres conceptes 4,03800 €

P-23 HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica,

instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

78,99 €

B1ZE2400 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica,

per a seguretat i salut

50,68000 €

Altres conceptes 28,31000 €

P-24 HJA26321 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer esmaltat, de potència

750 a 1500 W, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat i amb el

desmuntatge inclòs

273,42 €

B1ZJ6310 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a

1500 W de potència, vertical , per a seguretat i salut

219,16000 €

B1Z0A600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis, per a seguretat i salut 0,60000 €

Altres conceptes 53,66000 €

P-25 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la

paret i amb el desmuntatge inclòs

47,68 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 36,17000 €

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,31000 €

Altres conceptes 11,20000 €

P-26 HQU15312 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i

aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment

de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3

aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica,

1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

1.387,44 €

BQU15314 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i

aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment

de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3

aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica,

1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos

1.302,00000 €

Altres conceptes 85,44000 €

P-27 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit

químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

150,22 €

BQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit

químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

143,07000 €

Altres conceptes 7,15000 €

P-28 HQU1A502 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i

aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment

1.599,26 €
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de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació

elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

BQU1A504 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i

aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment

de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació

elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos

1.503,73000 €

Altres conceptes 95,53000 €

P-29 HQU1H532 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i

aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les

d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de

lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,

interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

1.179,86 €

BQU1H534 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i

aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les

d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de

lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,

interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos

1.104,30000 €

Altres conceptes 75,56000 €

P-30 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

62,12 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos,

per a seguretat i salut

54,17000 €

Altres conceptes 7,95000 €

P-31 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,

col·locat i amb el desmuntatge inclòs

23,50 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4

usos , per a seguretat i salut

19,38750 €

Altres conceptes 4,11250 €

P-32 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb

capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

31,42 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb

capacitat per a 10 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut

22,93750 €

Altres conceptes 8,48250 €

P-33 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 119,19 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 106,53000 €

Altres conceptes 12,66000 €

P-34 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 96,63 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 91,03000 €

Altres conceptes 5,60000 €

P-35 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

57,65 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 52,91000 €

Altres conceptes 4,74000 €

P-36 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en

el treball

125,17 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut

en el treball

119,21000 €
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Altres conceptes 5,96000 €

P-37 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball

82,94 €

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança

general de seguretat i salut en el treball

78,99000 €

Altres conceptes 3,95000 €

P-38 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 37,33 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,55000 €

Altres conceptes 1,78000 €

P-39 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 222,60 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 212,00000 €

Altres conceptes 10,60000 €

P-40 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 20,65 €

Altres conceptes 20,65000 €

Maig de 2015

Per l´autor del projecte,

Lleó Batlles Corominas

Enginyer de Camins, canals i ports
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 23,30000 €

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 20,68000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 19,47000 €
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MAQUINÀRIA

C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 44,62000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut 0,12000 €

B0DZWC03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i
salut

5,70000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,97000 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,99000 €

B1425450 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de PVC i
adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731

3,77000 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23000 €

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,69000 €

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de
la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell

1,40000 €

B1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
amb plantilles i puntera metàl·liques

11,67000 €

B1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb
corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada,
homologat segons CE

48,59000 €

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 9,63000 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

5,66000 €

B14Z1100 u Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada, cinturó i bateria recarregable, per a 2 usos 19,28000 €

B15B0001 u Plataforma aïllant de base per a treball en quadres elèctrics de distribució, de superfície 100x100
cm i de gruix 3 mm

42,13000 €

B15B0002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 69,71000 €

B1Z0300C 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, per a seguretat i salut

57,38000 €

B1Z09000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut 3,30000 €

B1Z0A600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis, per a seguretat i salut 0,15000 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,59000 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 0,42000 €

B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 3,52000 €

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5
i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus
prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,68000 €

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i
salut

0,14000 €

B1ZE2400 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica, per a
seguretat i salut

50,68000 €

B1ZJ6310 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W
de potència, vertical , per a seguretat i salut

219,16000 €

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,31000 €

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a
seguretat i salut

18,60000 €

BBL11202 u Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 43,54000 €

BBL1APD2 u Placa informativa, de 90x90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 113,86000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 36,17000 €

BQU15314 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls

1.302,00000 €
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MATERIALS

i protecció diferencial, per a 4 usos

BQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de
220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

143,07000 €

BQU1A504 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos

1.503,73000 €

BQU1H534 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, per a 4 usos

1.104,30000 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

54,17000 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos
, per a seguretat i salut

77,55000 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut

91,75000 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 106,53000 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 91,03000 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 52,91000 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

119,21000 €

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

78,99000 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,55000 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 212,00000 €
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PARTIDES D'OBRA

P-1 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat
d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN
812

Rend.: 1,000 26,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000  x 5,97000 = 5,97000

B14Z1100 u Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada,
cinturó i bateria recarregable, per a 2 usos

1,000  x 19,28000 = 19,28000

Subtotal: 25,25000 25,25000

COST DIRECTE 25,25000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,26250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,51250

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

Rend.: 1,000 6,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

1,000  x 5,99000 = 5,99000

Subtotal: 5,99000 5,99000

COST DIRECTE 5,99000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,28950

P-3 H1425450 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per
a picapedrer, amb muntura de PVC i adaptables amb
cinta elàstica, amb visor de tela metàl·lica,
homologades segons UNE-EN 1731

Rend.: 1,000 3,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1425450 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per
a picapedrer, amb muntura de PVC i adaptables amb
cinta elàstica, amb visor de tela metàl·lica,
homologades segons UNE-EN 1731

1,000  x 3,77000 = 3,77000

Subtotal: 3,77000 3,77000

COST DIRECTE 3,77000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,95850

P-4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 0,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials
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PARTIDES D'OBRA

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

1,000  x 0,23000 = 0,23000

Subtotal: 0,23000 0,23000

COST DIRECTE 0,23000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,24150

P-5 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

Rend.: 1,000 0,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

1,000  x 0,69000 = 0,69000

Subtotal: 0,69000 0,69000

COST DIRECTE 0,69000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,72450

P-6 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció
elàstica al canell

Rend.: 1,000 1,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció
elàstica al canell

1,000  x 1,40000 = 1,40000

Subtotal: 1,40000 1,40000

COST DIRECTE 1,40000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,47000

P-7 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb
plantilles i puntera metàl·liques

Rend.: 1,000 12,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb
plantilles i puntera metàl·liques

1,000  x 11,67000 = 11,67000

Subtotal: 11,67000 11,67000

COST DIRECTE 11,67000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,58350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,25350



Seguretat i salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

P-8 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe
A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó
d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

Rend.: 1,000 51,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe
A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó
d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

1,000  x 48,59000 = 48,59000

Subtotal: 48,59000 48,59000

COST DIRECTE 48,59000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,42950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,01950

P-9 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

Rend.: 1,000 10,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

1,000  x 9,63000 = 9,63000

Subtotal: 9,63000 9,63000

COST DIRECTE 9,63000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,48150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,11150

P-10 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 5,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340

1,000  x 5,66000 = 5,66000

Subtotal: 5,66000 5,66000

COST DIRECTE 5,66000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,28300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,94300

P-11 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de
2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb
daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 13,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 23,30000 = 5,82500

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 19,47000 = 4,86750
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 10,69250 10,69250

Materials

B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 0,220      x 3,52000 = 0,77440

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos,
per a seguretat i salut

3,500      x 0,12000 = 0,42000

B1Z0300C 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, per
a seguretat i salut

0,020      x 57,38000 = 1,14760

Subtotal: 2,34200 2,34200

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,10693

COST DIRECTE 13,14143
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,65707

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,79850

P-12 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló
de fusta de pi i piquetes de barra d'acer corrugat de
20 mm de diàmetre ancorades al terreny de llargària
1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 24,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 19,47000 = 5,84100

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,300 /R x 23,30000 = 6,99000

Subtotal: 12,83100 12,83100

Materials

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

10,000      x 0,42000 = 4,20000

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

9,800      x 0,59000 = 5,78200

Subtotal: 9,98200 9,98200

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,12831

COST DIRECTE 22,94131
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,14707

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,08838

P-13 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre
de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12
mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 8,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,47000 = 1,94700

Subtotal: 1,94700 1,94700

Materials

B0DZWC03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12
mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 5,70000 = 5,70000

Subtotal: 5,70000 5,70000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01947

COST DIRECTE 7,66647
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,38332

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,04979

P-14 H15B1001 u Plataforma aïllant de base per a treball en quadres
elèctrics de distribució de 100x100 cm i de gruix 3 mm

Rend.: 1,000 44,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B15B0001 u Plataforma aïllant de base per a treball en quadres
elèctrics de distribució, de superfície 100x100 cm i de
gruix 3 mm

1,000      x 42,13000 = 42,13000

Subtotal: 42,13000 42,13000

COST DIRECTE 42,13000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,10650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,23650

P-15 H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en
tensió, segons UNE 204001

Rend.: 1,000 73,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B15B0002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en
tensió, segons UNE 204001

1,000      x 69,71000 = 69,71000

Subtotal: 69,71000 69,71000

COST DIRECTE 69,71000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,48550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,19550

P-16 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició
de les proteccions

Rend.: 1,000 45,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,47000 = 19,47000

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 1,000 /R x 23,30000 = 23,30000

Subtotal: 42,77000 42,77000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,42770

COST DIRECTE 43,19770
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,15989

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,35759

P-17 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones

Rend.: 1,000 148,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 6,000 /R x 23,30000 = 139,80000

Subtotal: 139,80000 139,80000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,39800

COST DIRECTE 141,19800
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,05990

COST EXECUCIÓ MATERIAL 148,25790

P-18 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra

Rend.: 1,000 20,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,47000 = 19,47000

Subtotal: 19,47000 19,47000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19470

COST DIRECTE 19,66470
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,98324

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,64794

P-19 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat
a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 2,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,47000 = 1,94700

Subtotal: 1,94700 1,94700

Materials

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,
per a 20 usos, per a seguretat i salut

1,000  x 0,68000 = 0,68000

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,300  x 0,14000 = 0,04200

Subtotal: 0,72200 0,72200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02921

COST DIRECTE 2,69821
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13491

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,83312

P-20 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 66,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,47000 = 19,47000

Subtotal: 19,47000 19,47000

Materials

BBL11202 u Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000  x 43,54000 = 43,54000
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Subtotal: 43,54000 43,54000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19470

COST DIRECTE 63,20470
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,16024

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,36494

P-21 HBB21301 u Placa amb pintura reflectant de 90x90 cm, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 140,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,47000 = 19,47000

Subtotal: 19,47000 19,47000

Materials

BBL1APD2 u Placa informativa, de 90x90 cm, amb pintura
reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 113,86000 = 113,86000

Subtotal: 113,86000 113,86000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19470

COST DIRECTE 133,52470
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,67624

COST EXECUCIÓ MATERIAL 140,20094

P-22 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 22,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 19,47000 = 2,92050

Subtotal: 2,92050 2,92050

Materials

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat
i salut

1,000      x 18,60000 = 18,60000

B1Z09000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i
salut

0,040      x 3,30000 = 0,13200

Subtotal: 18,73200 18,73200

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02921

COST DIRECTE 21,68171
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,08409

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,76579

P-23 HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de
tensió, de 1000 W de potència elèctrica, instal·lat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 78,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,550 /R x 23,30000 = 12,81500
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A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,550 /R x 20,68000 = 11,37400

Subtotal: 24,18900 24,18900

Materials

B1ZE2400 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de
tensió, de 1000 W de potència elèctrica, per a
seguretat i salut

1,000  x 50,68000 = 50,68000

Subtotal: 50,68000 50,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36284

COST DIRECTE 75,23184
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,76159

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,99343

P-24 HJA26321 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat,
amb cubeta acer esmaltat, de potència 750 a 1500 W,
col·locat en posició vertical amb fixacions murals i
connectat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 273,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 1,400 /R x 23,30000 = 32,62000

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,340 /R x 20,68000 = 7,03120

Subtotal: 39,65120 39,65120

Materials

B1ZJ6310 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat,
amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de
potència, vertical , per a seguretat i salut

1,000  x 219,16000 = 219,16000

B1Z0A600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis, per a
seguretat i salut

4,000  x 0,15000 = 0,60000

Subtotal: 219,76000 219,76000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,99128

COST DIRECTE 260,40248
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,02012

COST EXECUCIÓ MATERIAL 273,42260

P-25 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 47,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,200 /R x 23,30000 = 4,66000

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,200 /R x 20,68000 = 4,13600

Subtotal: 8,79600 8,79600

Materials

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors,
per a seguretat i salut

1,000  x 0,31000 = 0,31000

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut

1,000  x 36,17000 = 36,17000

Subtotal: 36,48000 36,48000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13194

COST DIRECTE 45,40794
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,27040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,67834

P-26 HQU15312 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 1.387,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 19,47000 = 5,84100

Subtotal: 5,84100 5,84100

Maquinària

C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 44,62000 = 13,38600

Subtotal: 13,38600 13,38600

Materials

BQU15314 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, per a 4 usos

1,000      x 1.302,00000 = 1.302,00000

Subtotal: 1.302,00000 1.302,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14603

COST DIRECTE 1.321,37303
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 66,06865

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.387,44168

P-27 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic,
d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de
220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb
manteniment inclòs

Rend.: 1,000 150,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic,
d'1,2x1,2x2,4 m amb  1 WC amb dipòsit químic de
220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb
manteniment inclòs

1,000      x 143,07000 = 143,07000

Subtotal: 143,07000 143,07000



Seguretat i salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 143,07000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,15350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,22350

P-28 HQU1A502 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1.599,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 19,47000 = 5,84100

Subtotal: 5,84100 5,84100

Maquinària

C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 44,62000 = 13,38600

Subtotal: 13,38600 13,38600

Materials

BQU1A504 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos

1,000  x 1.503,73000 = 1.503,73000

Subtotal: 1.503,73000 1.503,73000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14603

COST DIRECTE 1.523,10303
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 76,15515

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.599,25818

P-29 HQU1H532 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de
6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1.179,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 19,47000 = 5,84100

Subtotal: 5,84100 5,84100

Maquinària

C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 44,62000 = 13,38600

Subtotal: 13,38600 13,38600

Materials
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BQU1H534 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de
6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a
4 usos

1,000  x 1.104,30000 = 1.104,30000

Subtotal: 1.104,30000 1.104,30000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14603

COST DIRECTE 1.123,67303
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 56,18365

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.179,85668

P-30 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 62,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 19,47000 = 4,86750

Subtotal: 4,86750 4,86750

Materials

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

1,000  x 54,17000 = 54,17000

Subtotal: 54,17000 54,17000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,12169

COST DIRECTE 59,15919
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,95796

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,11715

P-31 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 23,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 19,47000 = 2,92050

Subtotal: 2,92050 2,92050

Materials

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos , per a
seguretat i salut

0,250  x 77,55000 = 19,38750

Subtotal: 19,38750 19,38750
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,07301

COST DIRECTE 22,38101
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,11905

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,50006

P-32 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 31,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 19,47000 = 6,81450

Subtotal: 6,81450 6,81450

Materials

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones per a 4 usos , per a seguretat i salut

0,250  x 91,75000 = 22,93750

Subtotal: 22,93750 22,93750

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17036

COST DIRECTE 29,92236
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,49612

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,41848

P-33 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 119,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 19,47000 = 6,81450

Subtotal: 6,81450 6,81450

Materials

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

1,000  x 106,53000 = 106,53000

Subtotal: 106,53000 106,53000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17036

COST DIRECTE 113,51486
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,67574

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,19061

P-34 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 96,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 19,47000 = 0,97350

Subtotal: 0,97350 0,97350

Materials

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 1,000  x 91,03000 = 91,03000
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Subtotal: 91,03000 91,03000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02434

COST DIRECTE 92,02784
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,60139

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,62923

P-35 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 57,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,47000 = 1,94700

Subtotal: 1,94700 1,94700

Materials

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

1,000  x 52,91000 = 52,91000

Subtotal: 52,91000 52,91000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,04868

COST DIRECTE 54,90568
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,74528

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,65096

P-36 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Rend.: 1,000 125,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

1,000  x 119,21000 = 119,21000

Subtotal: 119,21000 119,21000

COST DIRECTE 119,21000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,96050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,17050

P-37 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

Rend.: 1,000 82,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

1,000  x 78,99000 = 78,99000

Subtotal: 78,99000 78,99000
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COST DIRECTE 78,99000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,94950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,93950

P-38 HQUAM000 u Reconeixement mèdic Rend.: 1,000 37,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 1,000  x 35,55000 = 35,55000

Subtotal: 35,55000 35,55000

COST DIRECTE 35,55000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,77750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,32750

P-39 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme Rend.: 1,000 222,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 1,000  x 212,00000 = 212,00000

Subtotal: 212,00000 212,00000

COST DIRECTE 212,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,60000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 222,60000

P-40 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal·lacions

Rend.: 1,000 20,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,47000 = 19,47000

Subtotal: 19,47000 19,47000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19470

COST DIRECTE 19,66470
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,98324

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,64794
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Obra 01 Seguretat i salut

Capítol 01 Instal·lacions auxiliars

1 HQU15312 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de

plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,

revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer

galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3

aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,

amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció

diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)

1.387,44 2,000 2.774,88

2 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1

WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,

amb manteniment inclòs (P - 27)

150,22 20,000 3.004,40

3 HQU1H532 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de

plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets

amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb

aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de

lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació

elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,

col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 29)

1.179,86 1,000 1.179,86

4 HQU1A502 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de

plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,

revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer

galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb

instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció

diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)

1.599,26 1,000 1.599,26

5 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de

0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

62,12 15,000 931,80

6 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat

per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)

23,50 4,000 94,00

7 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el

desmuntatge inclòs (P - 33)

119,19 1,000 119,19

8 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,

col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)

57,65 1,000 57,65

9 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m

d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el

desmuntatge inclòs (P - 32)

31,42 1,000 31,42

10 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge

inclòs (P - 34)

96,63 1,000 96,63

11 HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W

de potència elèctrica, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

78,99 1,000 78,99

12 HJA26321 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer

esmaltat, de potència 750 a 1500 W, col·locat en posició vertical amb

fixacions murals i connectat i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

273,42 1,000 273,42

13 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 40) 20,65 48,000 991,20

TOTAL Capítol 01.01 11.232,70

Obra 01 Seguretat i salut

Capítol 02 Senyalització

1 HBB11121 u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a

senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

66,36 2,000 132,72

2 HBB21301 u Placa amb pintura reflectant de 90x90 cm, per a senyals de trànsit,

fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)

140,20 2,000 280,40

EUR
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3 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa

serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge

inclòs (P - 22)

22,77 1,000 22,77

TOTAL Capítol 01.02 435,89

Obra 01 Seguretat i salut

Capítol 03 Tancament

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla

electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de

3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i

amb el desmuntatge inclòs (P - 19)

2,83 150,000 424,50

TOTAL Capítol 01.03 424,50

Obra 01 Seguretat i salut

Capítol 04 Equipament de protecció individual

1 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un

pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons

UNE-EN 812 (P - 1)

26,51 15,000 397,65

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,

amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades

segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

6,29 10,000 62,90

3 H1425450 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer,

amb muntura de PVC i adaptables amb cinta elàstica, amb visor de

tela metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731 (P - 3)

3,96 5,000 19,80

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i

UNE-EN 458 (P - 4)

0,24 10,000 2,40

5 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada

segons UNE-EN 405 (P - 5)

0,72 10,000 7,20

6 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i

ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps

metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons

CE (P - 8)

51,02 10,000 510,20

7 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits

índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i

subjecció elàstica al canell (P - 6)

1,47 15,000 22,05

8 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i

folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 7)

12,25 15,000 183,75

9 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 9) 10,11 15,000 151,65

10 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,

de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons

UNE-EN 340 (P - 10)

5,94 10,000 59,40

TOTAL Capítol 01.04 1.417,00

Obra 01 Seguretat i salut

Capítol 05 Equipament de protecció col·lectives

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,

d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants

de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny

13,80 300,000 4.140,00

EUR
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amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 11)

2 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i

piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al

terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs (P - 12)

24,09 10,000 240,90

3 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases,

d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el

desmuntatge inclòs (P - 13)

8,05 16,000 128,80

4 H15B1001 u Plataforma aïllant de base per a treball en quadres elèctrics de

distribució de 100x100 cm i de gruix 3 mm (P - 14)

44,24 1,000 44,24

5 H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE

204001 (P - 15)

73,20 1,000 73,20

6 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

(P - 16)

45,36 48,000 2.177,28

TOTAL Capítol 01.05 6.804,42

Obra 01 Seguretat i salut

Capítol 06 Primers auxilis

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball (P - 36)

125,17 1,000 125,17

2 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut

establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 37)

82,94 1,000 82,94

3 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 38) 37,33 15,000 559,95

4 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 39) 222,60 2,000 445,20

TOTAL Capítol 01.06 1.213,26

Obra 01 Seguretat i salut

Capítol 07 Formació i reunions sobre seguretat i salut

1 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (P -

17)

148,26 6,000 889,56

2 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -

18)

20,65 192,000 3.964,80

TOTAL Capítol 01.07 4.854,36

Obra 01 Seguretat i salut

Capítol 08 Instal·lacions contra incendis

1 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,

pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

47,68 4,000 190,72

TOTAL Capítol 01.08 190,72

EUR
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NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Instal·lacions auxiliars 11.232,70

Capítol 01.02  Senyalització 435,89

Capítol 01.03  Tancament 424,50

Capítol 01.04  Equipament de protecció individual 1.417,00

Capítol 01.05  Equipament de protecció col·lectives 6.804,42

Capítol 01.06  Primers auxilis 1.213,26

Capítol 01.07  Formació i reunions sobre seguretat i salut 4.854,36

Capítol 01.08  Instal·lacions contra incendis 190,72

Obra 01  Seguretat i salut 26.572,85

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

26.572,85

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  Seguretat i salut 26.572,85

26.572,85

EUR
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1. Introducció 

En aquest annex es descriurà l’organització i el desenvolupament de les obres per tal de 

minimitzar les afeccions als veïns i usuaris de la zona.  

Primer, es detallaran les operacions més importants i les actuacions provisionals que 

s’efectuaran durant l’execució de l’obra, i es proposaran les solucions considerades com 

a òptimes. 

Posteriorment, es ressenyaran les activitats necessàries pel desenvolupament de l’obra i 

s’orientarà sobre la seva planificació per part de l’empresa constructora i el termini 

d’execució. El pla d’obra final serà definit pel Contractista, i haurà de ser aprovat per la 

Direcció d’Obra. 

2. Fases de l’obra 

Una de les finalitats del present projecte és la creació d’una entrada al poble alternativa 

a l’actual pas per la Plaça de l’Ajuntament. Si es realitzen totes les obres descrites en el 

projecte simultàniament, es deixaria el municipi desproveït de la seva principal 

connexió per carretera, ja que només continuaria oberta al trànsit la carretera de 

muntanya que connecta el municipi amb la Vall d’en Vas. 

És per aquest motiu que, en una primera etapa, es realitzaran els dos nous vials i, 

posteriorment, s’efectuarà la reordenació de les places, de tal manera que mai 

s’interrompi la sortida del nucli urbà cap a la carretera GIP-5227. 

En el Plànol 28. Fases d’obra es poden observar les àrees d’afectació de cada fase. 

2.1. Fase I 

La primera fase d’execució de les obres contemplades en aquest projecte és la 

realització dels dos nous vials inclosos a la U.A. 2. Les tasques a dur a terme de forma 

resumida són: 

- Replanteig, treballs previs i enderrocs 

- Moviments de terres 

- Infraestructures dels serveis urbans 

- Pavimentació 

- Enllumenat, mobiliari i senyalització 

L’inici del Vial 2, que se solapa amb la carretera GIP-5227, requerirà un procediment de 

construcció especial. Aquesta intersecció és la unió de les dues sortides del nucli urbà 

cap a Sant Quirze de Besora i la C-17, i no pot ser tallada al trànsit de forma permanent. 

És per aquest motiu que s’haurà de realitzar per fases sense interrompre de forma 

continuada el pas de vehicles. 
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El procés a seguir serà el següent, mostrat a la Figura 1: 

1. Construcció del Vial 2 fins als límits actuals de la carretera GIP-5227.

2. Construcció del carril sud de la intersecció.

3. Construcció del carril nord de la intersecció.

Figura 1. Fases de construcció de la intersecció de la carretera GIP-5227 i el Vial 2.

En el moment de la construcció dels carrils de la intersecció, hi haurà d’haver dues 

persones connectades per radio regulant el pas de vehicles. 

Per tal d’evitar les màximes molèsties possibles als usuaris de la via, s’intentarà que 

aquesta etapa de l’obra no coincideixi amb períodes de vacances, quan l’afluència de 

persones a Vidrà es veu augmentada. També s’intentarà realitzar aquesta etapa el més 

ràpid i continuat possible per evitar que aquesta situació provisional es perllongui. 

A l’inici de la Carrer de Ciuret quedarà tallada la circulació de vehicles i vianants durant 

tota la primera fase de l’obra, però no suposarà cap problema ja que quedaran 

connectats els dos barris del nucli urbà a través del Carrer de Dalt per vehicles i del parc 

adjunt al propi carrer per vianants. 

Durant aquesta fase, s’instal·larà l’oficina d’obres, lavabos i vestuari al Carrer de 

Ciuret. La connexió d’aigua potable, electricitat i telefònica es realitzarà a les preses 

disponibles al llarg del propi carrer. 

En el prat de pastura que es troba adjacent a la carretera GIP-5227, al sud de l’inici del 

Vial 2, s’ocuparà com a zona d’emmagatzematge de materials i estacionament de la 

maquinària, i s’hi emplaçaran lavabos autònoms, els quals hauran de buidats de forma 

periòdica. 

2.2. Fase II 

La segona fase comprendrà la reordenació de la Plaça de l’Ajuntament i de Marià Vila 

d’Abadal. En aquesta etapa, les activitats que es faran seran: 
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- Treballs previs i enderrocs 

- Moviments de terres 

- Connexions de les xarxes de la U.A. 2 a les xarxes existents 

- Pavimentació 

- Mobiliari i senyalització 

Durant aquesta fase, la circulació de vehicles per les dues places afectades restarà 

prohibit, i només es permetrà el pas de veïns a peu. Els cotxes que acostumaven a ser 

aparcats en els garatges dels habitatges hauran de ser estacionats en el Carrer de 

Puigsacalm, on hi ha suficient capacitat per absorbir la demanda. 

Tot i que la sortida del municipi per la Plaça de l’Ajuntament estarà tancada, les obres 

del Vial 2 ja estaran acabades, amb el que podrà suportar el trànsit de sortida i entrada a 

Vidrà, sense quedar interrompuda la connexió del municipi amb sant Quirze de Besora i 

la C-17. 

Les casetes d’obra durant aquesta etapa es col·locaran a la carretera GIP-5227, entre la 

Plaça de l’Ajuntament i la intersecció amb el nou Vial 2. La connexió dels serveis es 

realitzarà a partir de les escomeses existents a la Plaça de la Rectoria. La zona 

d’emmagatzematge continuarà sent la mateixa. 

3. Desenvolupament de les obres 

A continuació es llistaran les activitats i es calcularà un temps aproximat de duració de 

cada una. Per fer aquesta estimació s’ha considerat una mitja de 5 dies laborables a la 

setmana, una jornada de 8 hores al dia i s’ha tingut en compte la possible climatologia 

adversa de la zona en els rendiments. 

A l’obra s’estima que es destinaran una mitja de 10 obrers, amb puntes de 15, amb les 

maquinàries corresponents. 

3.1. Activitats 

Les tasques considerades per l’execució del present projecte són les següents: 

- Treballs previs 

- Demolicions i enderrocs 

- Moviments de terres 

- Xarxa de sanejament i drenatge 

- Xarxa d’aigua potable 

- Xarxa elèctrica 

- Xarxa d’enllumenat públic 

- Xarxa de comunicacions 

- Ferms i paviments 

- Mobiliari urbà 

- Senyalització 
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- Mesures correctores 

- Desmantellament de les instal·lacions 

- Gestió de residus 

- Control de qualitat 

- Seguretat i salut 

3.2. Fase I 

Treballs previs i enderrocs 

En primer lloc, es considerarà un dia per a la signatura de l’Acta de Replanteig. A partir 

d’aquest moment es podran iniciar les obres d’urbanització descrites en el present 

projecte. 

Cal tenir en compte però, que a l’Acta de Replanteig li poden precedir fins a dos mesos 

de gestions i obtencions dels corresponents permisos de les administracions. 

La primera activitat a realitzar a la zona d’obres serà la preparació dels terrenys on 

s’ubicaran les instal·lacions auxiliars (oficines, vestuaris, lavabos, magatzems 

d’eines...), i la seva col·locació, i de la zona d’emmagatzematge de material i 

maquinària. La duració estimada d’aquestes tasques serà de 2 dies laborals. 

L’esbrossada durarà aproximadament 2 dies, suposant un rendiment d’una 

desbrossadora de 500 m
2
/h, resulten  

També es realitzarà la tala dels 39 arbres, amb una durada prevista de 5 dies. Els 

enderrocs i demolicions de les petites edificacions, hivernacles i balles i la retirada dels 

guarda-rails i senyals de trànsit tindran una durada també de 5 dies. 

Per la reposició del servei telefònic es preveuen 3 dies de treball. 

Moviments de terres 

La primera actuació serà l’enderroc del paviment i l’enretirada de la terra vegetal. 

A la primera fase s’estimen 1 dia per enderrocar el paviment de la carretera GIP-5227 i 

2 dies pel del Carrer de Ciuret. Es requeriran 4 dies per extreure tota la terra vegetal 

necessària. 

Els moviments de terra tindran un rendiment de 280 m
3
/hora. Això representen 9 i 35 

dies per la preparació de l’esplanada en el Vial 1 i en el 2 respectivament. 

S’ha de tenir en compte que per realitzar els terraplens, al utilitzar-se la terra excavada a 

la pròpia obra, primer s’hauran de realitzar les zones de desmunts. Això significarà 

començar pel Vial 1. 
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Xarxes dels serveis urbans 

La construcció dels serveis urbans de la U.A. 2 començarà amb la realització de les 

rases del sanejament durant 12 dies, i la col·locació de les canonades (5 dies) i pous de 

registre (7 dies). 

Posteriorment, es realitzaran les rases (2 dies) de la xarxa elèctrica. La col·locació de les 

arquetes i la construcció del prisma de canalitzacions durarà 9 dies. L’execució de 

l’estació transformadora 5 dies més. 

La tercera xarxa en executar-se serà la de comunicacions, ja que, igual que en la xarxa 

elèctrica, les seves canalitzacions són més rígides pel fet d’estar formigonades. Es faran 

les rases (2 dies) i s’instal·laran les arquetes i el prisma (8 dies respectivament). 

Seguidament es realitzarà la xarxa d’aigua potable, amb l’execució de les rases (2 dies), 

i l’estesa de conductes i dels elements de la xarxa (hidrants, vàlvules, claus...) durant 9 

dies més. 

A continuació s’executarà l’enllumenat públic. Es començarà també per les rases (1.5 

dies) i la col·locació dels conductes i arquetes (5 dies). S’instal·laran les faroles amb les 

llumeneres en 8 dies. Per acabar, es muntarà el quadre de l’enllumenat dins l’estació 

transformadora (mig dia). 

Finalment, es realitzaran els embornals i les seves connexions a la xarxa de sanejament, 

amb una duració estimada de 2 dies. 

L’estesa i connexió dels cables elèctrics i d’enllumenat es realitzarà un cop executats 

tots els serveis urbans, i es suposen 2 i 1 dia respectivament. 

La duració de la col·locació i estesa de tubs, conductes i arquetes incorpora el temps de 

reblert de la rasa, instal·lació de proteccions i la compactació dels materials. 

El rebliment de les rases es podrà solapar amb l’inici de l’excavació de les següents 

rases. Per tant, hi haurà un solapament dels dos primers dies de cada servei 

(corresponents a l’excavació) amb el servei predecessor (corresponents al rebliment). 

Ferms i paviments 

Totes les capes del paviment, incloses les subbases i les bases, s’executaran quan els 

serveis urbans ja estiguin efectuats. Primer s’executarà el paviment del Vial 2, i 

posteriorment el del Vial 1. 

En el Vial 2 es començarà per la subbase i la base (11 dies), seguit de la col·locació de 

la vorada i les rigoles (14 dies), i després les diferents capes del paviment de la calçada i 

la vorera (2 i 11 dies respectivament). 
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La intersecció del Vial 2 i la carretera GIP-5227 es farà per fases, tal com s’ha descrit a 

l’apartat anterior. A cada fase es destinarà un dia sencer, mig dia a enderrocar l’actual 

paviment i mig dia més a la preparació del terreny i executar el nou paviment. 

D’aquesta manera s’evitarà deixar la zona de manera provisional per la nit. 

En el Vial 1, el primer pas serà l’execució de les rigoles (8 dies), les quals es recolzen 

sobre l’esplanada, i llavors la base (2 dies) i la capa de formigó (7 dies). 

Senyalització 

Les  tasques de senyalització vertical s’hauran de dur a terme durant l’execució dels 

ferms i paviments, ja que necessiten ser ancorades al terreny mitjançant un fonament de 

formigó. La duració d’aquest treballs es preveu de 2 dies. 

La senyalització horitzontal requerirà del paviment instal·lat, ja que és en la superfície 

en que es recolze. A un rendiment de 350 m/h la franja de pintura de 10 cm d’ample i de 

14 m
2
/h el resta de pintures, i dues hores per la fixació de les bandes reductores de 

velocitat, es necessiten al voltant de mig dia de treball. 

Mobiliari 

El mobiliari i serà de les últimes activitats a realitzar, ja que necessita tota la superfície 

de paviment acabada. A la fase 1 només s’hauran col·locar dues papereres, amb el que 

la duració serà de duess hores. 

Mesures correctores 

Es disposarà de 2239.32 m
3
 de terra vegetal que s’haurà d’estendre pels talussos dels 

dos nous vials. Pel procediment d’estesa es preveu la necessitat de 2 dies de treball. 

Desmantellament de les instal·lacions 

Un cop acabada la fase 1, s’hauran de desmuntar les casetes d’obra per ser traslladades a 

la nova ubicació, i netejar i restaurar els terrenys on havien estat fins aquest punt. 

Aquest procés pot durar fins a 2 dies. 

Gestió de residus, control de qualitat i seguretat i salut 

Les activitats de gestió de residus, control de qualitat i seguretat i salut es duran a terme 

durant tota l’execució de les obres, des de l’inici fins al final de forma ininterrompuda i 

simultàniament amb totes les altres tasques. 
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3.3. Fase II 

Treballs previs 

Primerament, s’hauran de traslladar les oficines d’obra, lavabos i altres casetes d’obra al 

nou emplaçament durant la fase 2 de les obres. Es preveu 1 dia per fer aquest canvi 

d’ubicació. 

L’enderroc de la barana de la Plaça de l’Ajuntament i l’enretirada de tanques s’efectuarà 

en un dia. 

Moviments de terres 

Es consideren 9 dies per efectuar la demolició de l’actual paviment de les Places de 

l’Ajuntament i de Marià Vila d’Abadal. 

La preparació del terreny, amb els consegüents moviments de terres, representen 3 dies. 

Xarxes dels serveis urbans 

Durant la segona fase es connectaran els serveis urbans projectats a la U.A. 2 que 

s’empalmen a les diferents xarxes existents en el municipi. S’hauran de realitzar les 

canalitzacions que creuen la Carretera de Ciuret (aigua potable i comunicacions) i la 

Plaça de Marià Vila d’Abadal (electricitat). 

Per la xarxa d’aigua potable i de comunicacions es necessitarà un dia per cada una, i per 

la xarxa elèctrica es necessitaran 2 dies. 

També s’haurà de realitzar els embornals de la Plaça de l’Ajuntament, amb durada 

prevista de 1 dia. 

Ferms i paviments 

El paviment de la Plaça de l’Ajuntament s’executarà en 15 dies. Es començarà per la 

vorada (1 dia) i posteriorment es farà la subbase i base (2 dies) i es col·locaran les 

llambordes (12 dies). 

A la Plaça de Marià Vila d’Abadal s’estimen 6 dies per col·locar les rigoles, 2 dies per 

la subbase i 9 dies per executar el paviment de formigó. El tram d’unió entre la plaça i 

el Vial 2 s’efectuarà en 2 dies. 

Senyalització 

Com en la fase 1, la senyalització vertical s’efectuarà alhora amb la pavimentació de les 

places, amb una durada aproximada de 2 dies. 

Per la senyalització horitzontal, un cop el paviment ja estigui realitzat, s’estima una 

duració de mig dia. 
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Mobiliari 

Durant la fase 2 s’hauran de fixar 3 bancs, dues jardineres i dues papereres, a més de 

reposar la barana de la Plaça de l’Ajuntament. El temps considerat serà de 1 dia, i es 

durà a terme posteriorment a la pavimentació. 

Desmantellament de les instal·lacions 

Per la retirada definitiva de les instal·lacions auxiliars, acabada la fase 2, i la restauració 

de la zona d’emmagatzematge de materials s’estimen 3 dies. 

Gestió de residus, control de qualitat i seguretat i salut 

Com s’ha comentat a la fase 1, la gestió de residus, control de qualitat i seguretat i salut 

estaran present durant tota la duració de l’obra, de forma ininterrompuda i 

simultàniament amb totes les altres activitats. 

4. Termini d’execució 

La duració estimada per l’execució de les obres definides en el present projecte segons 

la programació prevista és de 238.5 dies laborals, que equivalen a uns 12 mesos. 

D’aquesta durada es destinen 179.5 dies laborals a la fase I i 59 a la fase II. 

A continuació es pot veure adjuntat el diagrama de Gantt, amb totes les tasques abans 

citades i la seva correlació. Aquest diagrama s’ha realitzat amb el programa informàtic 

Microsoft Project. 

Al tractar-se d’una obra on les diferents activitats es realitzen de forma consecutiva, 

totes les tasques esdevenen crítiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Id Activitat Duració Predecessores

1 FASE I 179,5 días
2 Treballs previs 8 días
3 Acta de Replanteig 1 día
4 Instal· lacions auxiliars 2 días 3
5 Esbrossada 2 días 4
6 Tala d'arbres 5 días 5CC
7 Reposició de servei 

telefònic
3 días 4

8 Enderroc d'edificacions, 
tanques i hivernacles

5 días 4

9 Moviments de terres 50 días
10 Enderroc de paviment del 

Carrer de Ciuret
2 días 2

11 Retirada de terra vegetal 4 días 10
12 Moviments de terres del 

Vial 1
9 días 11

13 Moviments de terres del 
Vial 2

35 días 12

14 Xarxa de sanejament i 
drenatge

19 días

15 Excavació de rases 12 días 9
16 Col· locació de canonades5 días 15
17 Execució de pous de 

registre
7 días 16CC

18 Xarxa elèctrica 11 días
19 Excavació de rases 2 días 14FC-2 días
20 Execució de prisma de 

canalitzacions i arquetes
9 días 19

21 Execució d'estació 
transformadora

5 días 14

22 Xarxa de comunicacions 10 días
23 Execució de rases 2 días 20FC-2 días
24 Execució de prisma de 

canalitzacions i arquetes
8 días 23

25 Xarxa d'aigua potable 11 días
26 Excavació de rases 2 días 24FC-2 días
27 Estesa de conductes i 

elements de la xarxa
9 días 26

28 Xarxa d'enllumenat públic 14,5 días
29 Excavació de rases 1,5 días 27FC-2 días
30 Col· locació de conductes i 

arquetes
5 días 29

31 Instal· lació de suports i 
llumeneres

8 días 30

32 Muntatge de quadre 
d'enllumenat

0,5 días 31CC

33 Embornals 2 días
34 Execució i connexió 

d'embornals
2 días 30FC-2 días

35 Estesa i connexió de cables9 días
36 Elèctrics 2 días 33
37 Enllumenat 1 día 31;32
38 Senyalització vertical 2 días 35
39 Ferms i paviments 57 días
40 Vial 2 40 días
41 Execució de subbase i 

base
11 días 38

42 Col·locació de vorada i 
rigola

14 días 41

43 Execució de calçada 2 días 42
44 Execució de vorera 11 días 43
45 Fase 1 de la intersecció1 día 44
46 Fase 2 de la intersecció1 día 45
47 Vial 1 17 días
48 Execució de rigoles 8 días 40
49 Execució de base 2 días 48
50 Execució de paviment de 

formigó
7 días 49

51 Altres feines 4 días
52 Senyalització horitzontal 0,5 días 39
53 Mobiliari 0,25 días 39
54 Mesures correctores 2 días 39
55 Desmantellament 

d'instal· lacions auxiliars
2 días 54

56 FASE II 59 días 1
57 Treballs previs 2 días
58 Instal· lacions auxiliars 1 día 1
59 Enderroc de barana i 

tanques
1 día 58

60 Moviments de terres 12 días
61 Enderroc de paviment de 

les places
9 días 57

62 Preparació del terreny 3 días 61
63 Xarxes de serveis urbans 5 días
64 Xarxa d'abastament d'aigua 

potable
1 día 60

65 Xarxa de comunicacions 2 días 64
66 Xarxa elèctrica 2 días 65
67 Xarxa de sanejament i 

drenatge
1 día 60

68 Senyalització vertical 2 días 63
69 Ferms i paviments 34 días
70 Plaça de l'Ajuntament 15 días 60
71 Vorada 1 día 68
72 Execució subbase i base2 días 71
73 Col·locació de 

llambordes
12 días 72

74 Plaça de Marià Vila 
d'Abadal

19 días

75 Col·locació de rigoles 6 días 70
76 Execució de subbase 2 días 75
77 Execució de paviment de 

formigó
9 días 76

78 Tram d'unió de la plaça 
amb Vial 2

2 días 77

79 Altres feines 4 días
80 Senyalització horitzontal 0,5 días 69
81 Mobiliari 1 día 69
82 Desmantellament 

d'instal· lacions auxiliars
3 días 81

83 Gestió de residus 238,5 días
84 Control de qualitat 238,5 días
85 Seguretat i salut 238,5 días

S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49

Activitat Resum Activitat crítica

Página 1

Proyecto: Pla d'obra

Fecha: jue 30/04/15
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Projecte d´urbanització de la U.A. 2 de les NNSS de Vidrà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 23,30000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 23,30000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 23,69000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 23,67000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 24,08000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 24,08000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,30000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 26,91000 €

A013F000 h Ajudant manyà 20,76000 €

A013H000 h Ajudant electricista 20,65000 €

A013M000 h Ajudant muntador 20,68000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 23,89000 €

A0140000 h Manobre 19,47000 €

A0150000 h Manobre especialista 20,15000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,58000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,31000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 86,18000 €

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 82,41000 €

C1312350 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a 25 t 97,13000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 56,95000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 12,27000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 8,67000 €

C1342260 h Minirasadora manual, per a rases de fins a 15 cm d'amplària i fins a 60 cm de fondària 14,39000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 31,33000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 41,32000 €

C1503000 h Camió grua 44,62000 €

C1503300 h Camió grua de 3 t 42,27000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 37,80000 €

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 25,47000 €

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 48,98000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,42000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 2,87000 €

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 78,42000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,99000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 60,52000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 10,69000 €

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 38,00000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 29,06000 €

C2001000 h Martell trencador manual 3,62000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,90000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,78000 €

CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 45,59000 €

CRE23000 h Motoserra 3,11000 €

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 8,39000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,25000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 19,18000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 18,77000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 17,87000 €

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 19,66000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 16,81000 €

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 19,64000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 18,90000 €

B03D5000 m3 Terra adequada 5,92000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1)

0,41000 €

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%

0,43000 €

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

57,38000 €

B064500B m3 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

55,93000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

55,93000 €

B064E21C m3 Formigó HM-30/P/20/I+Qa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qa

72,51000 €

B064E35C m3 Formigó HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F

72,20000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

55,05000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

33,31000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

30,48000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,90000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,42000 €

B0D61170 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m d'alçària, per a 30 usos 8,16000 €

B0F1DHA1 u Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,14000 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

45,00000 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

85,00000 €

B96518D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C6 de 25x12 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340

3,00000 €

B97528E1 u Peça de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles 1,04000 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 6,06000 €

B9F15200 u Rigola de formigó de forma quadrada de 40x40 cm i 8 cm de gruix, preu alt 3,22000 €

B9F16200 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu alt 15,26000 €
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B9H1B352 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 60/70 D de temperatura baixa , amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari

49,96000 €

B9H1BA52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 60/70 D de temperatura baixa , amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa intermèdia i granulat calcari

49,46000 €

BB121AA1 m Subministrament de la barana d'acer, desmuntada a l'inici de les obres 0,12000 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 8,11000 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3,72000 €

BBM11101 u Placa triangular, de 70 cm amb pintura no reflectora 40,85000 €

BBM12501 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb mirall 66,55000 €

BBM12601 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb pintura no reflectora 33,53000 €

BBM13601 u Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb pintura no reflectora 47,60000 €

BBM1AHA1 u Placa informativa de 60x60 cm amb pintura no reflectora 51,39000 €

BBM1EB11 u Placa complementària, de 30x15 cm amb pintura no reflectora 31,22000 €

BBM1EH51 u Placa complementària, de 60x20 cm amb pintura no reflectora 44,00000 €

BBMAU130 m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 3 cm de
gruix i 60 cm d'amplària, amb la part proporcional de elements terminals i fixacions al paviment

155,01000 €

BBMZ1B20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical 12,69000 €

BD5ZC001 u Reixa de fosa dúctil amb canaleta de poliproliè per a interceptor, de 750x200x180 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 7 dm2 de superfície d'absorció

53,76000 €

BD5ZC002 u Canal per a interceptor, de fosa dúctil de 980x550x350 mm, classe D400 segons norma UNE-EN
124

50,30000 €

BD5ZR002 u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe D400 segons norma UNE-EN
124 i 16 dm2 de superfície d'absorció

74,66000 €

BD75D000 m Tub de formigó de diàmetre 60 cm 20,89000 €

BD7F4370 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

8,23000 €

BD7F5370 m Tub de PVC de 230 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

8,78000 €

BD7F6370 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

9,62000 €

BD7F7370 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

11,59000 €

BD7F9370 m Tub de PVC de 350 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

17,51000 €

BDD1B090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, amb reducció a D 60 cm, prefabricada 81,16000 €

BDDZ51B0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm 5,19000 €

BDDZ5DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm
de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

80,04000 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €

BDK2CO0M u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x100 cm, per a instal·lacions de
serveis

39,86000 €

BDK2EL01 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x130 cm, per a instal·lacions de
serveis

51,82000 €

BDK2EP01 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x60 cm, per a instal·lacions de serveis 20,35000 €

BDK21CO0H u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x110x100 cm, per a instal·lacions de
serveis

181,62000 €

BDKZA450 u Bastiment quadrat i tapa quadrada antilliscant d'acer inoxidable, de 400x400 mm, per a pericó de
serveis

183,64000 €

BDKZA650 u Bastiment quadrat i tapa quadrada antilliscant d'acer inoxidable, de 500x500 mm, per a pericó de
serveis

198,66000 €
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BDKZA850 u Bastiment quadrat i tapa quadrada antilliscant d'acer inoxidable, de 600x600 mm, per a pericó de
serveis

228,46000 €

BFB18600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,61000 €

BFB19600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

2,56000 €

BFB1E600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

7,32000 €

BFWB1962 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar

27,52000 €

BFWB1E62 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar

62,09000 €

BFYB1962 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldat

0,30000 €

BFYB1E62 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldat

0,89000 €

BG1N3110 u Centralització de comptadors vertical de dos mòduls per a 1 comptador monofàsic i per a 1
comptador trifàsic

295,01000 €

BG1N3210 u Centralització de comptadors vertical de dos mòduls per a 2 comptadors monofàsics i per a 1
comptador trifàsic

583,05000 €

BG22TB10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

0,80000 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,60000 €

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,65000 €

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,49000 €

BG319230 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de
secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

0,98000 €

BG31B550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

3,77000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,29000 €

BG393240 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ, tetrapolar,
de secció 3 x 240 / 150 mm2

11,46000 €

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

11,20000 €

BGG11190 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE
21428, dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 400 kVA de potència, tensió assignada 24 kV,
tensió primari 20 kV, tensió de sortida de 420 V entre fases en buit o de 230/420 V entre fases en
buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al primari + 2,5%, + 5%, + 7,5%, +
10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per instal·lació interior o exterior,
cisterna d'aletes, refrigeració natural (ONAN), conmutador de regulació maniobrable sense tensió,
passatapes MT de porcellana, passabarres BT de porcellana, 2 terminals de terra, dispositiu de
buidat i presa de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de característiques i placa de seguretat e
instruccions de servei

13.505,00000 €

BGH22424 u Cel·la amb funcions de línea (entrada/sortida) per a centre de transformació, amb tensió assignada
de 24 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6,
intensitat nominal de 400 A/16 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions
(connectat, seccionat, posada a terra) amb comandament motoritzat, captadors capacitius per a la
detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra

5.254,00000 €
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BGJ14212 u Edifici prefabricat de formigó armat (estructura monobloc), per a centre de transformació de 
superfície i maniobra interior, tensió assignada de 24 kV, amb 2 portes (1 vianants i 1 
transformador), amb enllumenat connectat i governat des del quadre de BT, ventilació natural, per 
a 1 transformador de 1000 kVA de potència màxima

17.100,00000 €

BGK224A0 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 12/20 kV, unipolar de 1x240 mm2 de
secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de
coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1)

8,03000 €

BGW1N000 u Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors 21,83000 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,15000 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,04000 €

BHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic, amb 6 sortides, doble nivell i programació per
rellotge astronòmic

2.484,27000 €

BHGWU001 u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control d'enllumenat públic 94,16000 €

BHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

171,80000 €

BHNN5FA6 u Llumenera LED per a vial, equipada amb 16 LEDs estancs, potència de 17 W, flux lluminós de
3474 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil major a 100000 h, amb accessori per fixar
vertical i acoblat a l'extrem del suport

1.306,20000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 39,85000 €

BJM35BE0 u Ventosa automàtica per a embridar de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió de prova,
de fosa, preu alt

167,13000 €

BM213310 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 70 mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre
de connexió a la canonada

264,42000 €

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,83000 €

BN12A690 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, 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

61,25000 €

BN12A6D0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, 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

137,63000 €

BQ115HA1 u Banc senzill de fusta tècnica, de 180 cm de llargària, amb 6 llistons de 11x3,5 cm, amb respatller,
cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, de preu superior

1.052,50000 €

BQ211110 u Paperera trabucable de 37 cm de diàmetre de planxa pintada de gruix 1 mm, amb base perforada,
vora de forma arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm

59,35000 €

BQB11C31 u Jardinera d'acer inoxidable, circular, D=93 cm, de 0,43 m d'alçària 1.020,90000 €

BR4H3433 u Rosmarinus officinalis d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,5 l 1,44000 €
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D060M022 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 calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

Rend.: 1,000 73,00000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 20,15000 = 18,13500

Subtotal: 18,13500 18,13500

Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,87000 = 1,29150

Subtotal: 1,29150 1,29150

Materials

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 17,87000 = 11,61550

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 103,30000 = 15,49500

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,25000 = 0,22500

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 16,81000 = 26,05550

Subtotal: 53,39100 53,39100

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18135

COST DIRECTE 72,99885

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,99885

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 78,55000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 20,15000 = 18,13500

Subtotal: 18,13500 18,13500

Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,87000 = 1,29150

Subtotal: 1,29150 1,29150

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,25000 = 0,22500

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 103,30000 = 15,49500

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 19,64000 = 30,44200

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 19,66000 = 12,77900

Subtotal: 58,94100 58,94100
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18135

COST DIRECTE 78,54885

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,54885

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 84,59000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 20,15000 = 22,16500

Subtotal: 22,16500 22,16500

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,77000 = 1,06200

Subtotal: 1,06200 1,06200

Materials

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 16,81000 = 26,05550

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 17,87000 = 11,61550

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,225      x 103,30000 = 23,24250

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,25000 = 0,22500

Subtotal: 61,13850 61,13850

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22165

COST DIRECTE 84,58715

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,58715

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 90,25000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,15000 = 20,15000

Subtotal: 20,15000 20,15000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,25000 = 0,25000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 19,18000 = 29,15360

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 103,30000 = 39,25400

Subtotal: 68,65760 68,65760
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20150

COST DIRECTE 90,24810

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,24810

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 105,72000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 20,15000 = 21,15750

Subtotal: 21,15750 21,15750

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325

Subtotal: 1,28325 1,28325

Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90 190,000      x 0,09000 = 17,10000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 19,18000 = 26,46840

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 103,30000 = 39,25400

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,25000 = 0,25000

Subtotal: 83,07240 83,07240

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21158

COST DIRECTE 105,72473

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,72473
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P-1 F2111132 m2 Demolició d'hivernacles fins a 30 m3 de volum
aparent amb càrrega  manual de runes sobre camió

Rend.: 1,000 0,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0296 /R x 19,47000 = 0,57631

Subtotal: 0,57631 0,57631

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00864

COST DIRECTE 0,58495
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02925

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,61420

P-2 F2168941 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de
ciment de 20 cm de gruix, amb retroexcavadora
mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre
camió

Rend.: 1,000 2,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 19,47000 = 0,58410

Subtotal: 0,58410 0,58410

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0362 /R x 50,00000 = 1,81000

Subtotal: 1,81000 1,81000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00876

COST DIRECTE 2,40286
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12014

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,52300

P-3 F216F243 m Enderroc de tanca de fusta de fins a 2 m d'alçària,
com a màxim, i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 2,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,47000 = 1,94700

Subtotal: 1,94700 1,94700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02921

COST DIRECTE 1,97621
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09881

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,07502

P-4 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 4,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 50,00000 = 1,20000

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,040 /R x 68,31000 = 2,73240
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Subtotal: 3,93240 3,93240

COST DIRECTE 3,93240
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,19662

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,12902

P-5 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 13,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,410 /R x 20,15000 = 8,26150

Subtotal: 8,26150 8,26150

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 50,00000 = 1,20000

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,175 /R x 16,58000 = 2,90150

Subtotal: 4,10150 4,10150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12392

COST DIRECTE 12,48692
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,62435

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,11127

P-6 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador, i càrrega
sobre camió

Rend.: 1,000 3,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0033 /R x 86,18000 = 0,28439

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,050 /R x 68,31000 = 3,41550

Subtotal: 3,69989 3,69989

COST DIRECTE 3,69989
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18499

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,88488

P-7 F2194XG6 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 5,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,170 /R x 20,15000 = 3,42550

Subtotal: 3,42550 3,42550

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,170 /R x 10,69000 = 1,81730

Subtotal: 1,81730 1,81730
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COST DIRECTE 5,24280
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,26214

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,50494

P-8 F21B1201 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i
demolició d'ancoratges clavats a terra i situats cada 4
m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 6,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,160 /R x 19,47000 = 3,11520

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 23,30000 = 1,16500

Subtotal: 4,28020 4,28020

Maquinària

C1312350 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a
25 t

0,020 /R x 97,13000 = 1,94260

Subtotal: 1,94260 1,94260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06420

COST DIRECTE 6,28700
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,31435

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,60135

P-9 F21B3001 m Desmuntatge i aplec de barana metàl·lica, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 17,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,060 /R x 20,15000 = 1,20900

A0121000 h Oficial 1a 0,052 /R x 23,30000 = 1,21160

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,300 /R x 23,69000 = 7,10700

A0140000 h Manobre 0,210 /R x 19,47000 = 4,08870

Subtotal: 13,61630 13,61630

Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,300 /R x 7,78000 = 2,33400

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,030 /R x 16,58000 = 0,49740

Subtotal: 2,83140 2,83140

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20424

COST DIRECTE 16,65194
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,83260

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,48454

P-10 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5
m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 10,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 20,15000 = 4,03000
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Subtotal: 4,03000 4,03000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,100 /R x 44,62000 = 4,46200

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 16,58000 = 1,65800

Subtotal: 6,12000 6,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06045

COST DIRECTE 10,21045
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,51052

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,72097

P-11 F21Q1232 u Retirada de jardinera de pedra o formigó de fins a 1 m
de llargària, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 3,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,167 /R x 19,47000 = 3,25149

Subtotal: 3,25149 3,25149

COST DIRECTE 3,25149
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16257

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,41406

P-12 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 20,15000 = 3,02250

Subtotal: 3,02250 3,02250

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,075 /R x 16,58000 = 1,24350

Subtotal: 1,24350 1,24350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04534

COST DIRECTE 4,31134
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21557

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,52690

P-13 F21QQB01 u Retirada de senyal vial, enderroc de daus de formigó,
i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 7,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 20,15000 = 5,03750

Subtotal: 5,03750 5,03750

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,125 /R x 16,58000 = 2,07250
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Subtotal: 2,07250 2,07250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07556

COST DIRECTE 7,18556
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,35928

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,54484

P-14 F21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20
km)

Rend.: 1,000 172,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,440 /R x 26,91000 = 11,84040

A013P000 h Ajudant jardiner 0,440 /R x 23,89000 = 10,51160

Subtotal: 22,35200 22,35200

Maquinària

C1503000 h Camió grua 1,100 /R x 44,62000 = 49,08200

CRE23000 h Motoserra 0,440 /R x 3,11000 = 1,36840

CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

1,050 /R x 45,59000 = 47,86950

Subtotal: 98,31990 98,31990

Materials

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,430      x 85,00000 = 36,55000

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no especials amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,150      x 45,00000 = 6,75000

Subtotal: 43,30000 43,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33528

COST DIRECTE 164,30718
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,21536

COST EXECUCIÓ MATERIAL 172,52254

P-15 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala
carregadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 0,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,006 /R x 86,18000 = 0,51708

Subtotal: 0,51708 0,51708
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COST DIRECTE 0,51708
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02585

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,54293

P-16 F2212192 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal,
realitzada amb pala excavadora, transport fins al lloc
d'aplec i formació de piles per a la seva conservació

Rend.: 1,000 6,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,021 /R x 86,18000 = 1,80978

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,051 /R x 82,41000 = 4,20291

Subtotal: 6,01269 6,01269

COST DIRECTE 6,01269
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30063

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,31332

P-17 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

Rend.: 1,000 3,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,045 /R x 82,41000 = 3,70845

Subtotal: 3,70845 3,70845

COST DIRECTE 3,70845
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18542

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,89387

P-18 F2221242 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm
d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i compactació
amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres, amb minirasadora manual

Rend.: 1,000 6,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 20,15000 = 2,01500

A0140000 h Manobre 0,120 /R x 19,47000 = 2,33640

Subtotal: 4,35140 4,35140

Maquinària

C1342260 h Minirasadora manual, per a rases de fins a 15 cm
d'amplària i fins a 60 cm de fondària

0,100 /R x 14,39000 = 1,43900

Subtotal: 1,43900 1,43900
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06527

COST DIRECTE 5,85567
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29278

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,14845

P-19 F222242B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 5,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,114 /R x 50,00000 = 5,70000

Subtotal: 5,70000 5,70000

COST DIRECTE 5,70000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,28500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,98500

P-20 F222AP01 m Execució completa de rasa de 60x120 cm per a
canalització d'aigua potable D=110 mm, incloent els
següents treballs: excavació de la rasa en terreny
compacte, subministrament i col·locació de sorra (des
de 10 cm per sota fins a 25 cm per sobre de la
canalització), reblert i piconat al 95% del PM amb
material adequat, i càrrega i transport a l'abocador de
tots els productes de rebuig.

Rend.: 1,000 35,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,3957 /R x 20,15000 = 7,97336

A0140000 h Manobre 0,0575 /R x 19,47000 = 1,11953

Subtotal: 9,09289 9,09289

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0061 /R x 86,18000 = 0,52570

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,3957 /R x 8,67000 = 3,43072

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,0825 /R x 31,33000 = 2,58473

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1826 /R x 50,00000 = 9,13000

Subtotal: 15,67115 15,67115

Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,4797      x 18,77000 = 9,00397

Subtotal: 9,00397 9,00397

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13639

COST DIRECTE 33,90440
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,69522

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,59962

P-21 F222AP02 m Execució completa de rasa de 60x120 cm per a
canalització d'aigua potable D=63 mm, incloent els
següents treballs: excavació de la rasa en terreny
compacte, subministrament i col·locació de sorra (des
de 10 cm per sota fins a 25 cm per sobre de la
canalització), reblert i piconat al 95% del PM amb

Rend.: 1,000 34,50 €
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material adequat, i càrrega i transport a l'abocador de
tots els productes de rebuig.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0575 /R x 19,47000 = 1,11953

A0150000 h Manobre especialista 0,3957 /R x 20,15000 = 7,97336

Subtotal: 9,09289 9,09289

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,0741 /R x 31,33000 = 2,32155

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1826 /R x 50,00000 = 9,13000

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0055 /R x 86,18000 = 0,47399

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,3957 /R x 8,67000 = 3,43072

Subtotal: 15,35626 15,35626

Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,4405      x 18,77000 = 8,26819

Subtotal: 8,26819 8,26819

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13639

COST DIRECTE 32,85373
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,64269

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,49642

P-22 F222CO4T m Execució completa de rasa de 40x100 cm per a
col·locació de 4 tubs de PE D=125 mm, incloent els
següents treballs: excavació de la rasa en terreny
compacte, subministrament i col·locació de formigó
de 15 N/mm2 de resistència per a formar un dau de
40x40 cm recobrint els tubs, subministrament i
col·locació de cinta de senyalització, reblert i piconat
al 95% del PM amb material adequat, i càrrega i
transport a l'abocador de tots els productes de rebuig.

Rend.: 1,000 21,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 20,68000 = 0,20680

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 20,15000 = 4,03000

A0140000 h Manobre 0,046 /R x 19,47000 = 0,89562

A0121000 h Oficial 1a 0,014 /R x 23,30000 = 0,32620

Subtotal: 5,45862 5,45862

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1015 /R x 50,00000 = 5,07500

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0035 /R x 86,18000 = 0,30163

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,200 /R x 8,67000 = 1,73400

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,0478 /R x 31,33000 = 1,49757

Subtotal: 8,60820 8,60820

Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,116      x 55,05000 = 6,38580
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BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,020      x 0,11000 = 0,11220

Subtotal: 6,49800 6,49800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08188

COST DIRECTE 20,64670
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,03233

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,67903

P-23 F222EL2T m Execució completa de rasa de 50x110 cm per a
col·locació de 2 tubs de PE D=160 mm, incloent els
següents treballs: excavació de la rasa en terreny
compacte, subministrament i col·locació de formigó
de 15 N/mm2 de resistència per a formar un dau de
50x20 cm recobrint els tubs, subministrament i
col·locació de cinta de senyalització, reblert i piconat
al 95% del PM amb material adequat, i càrrega i
transport a l'abocador de tots els productes de rebuig.

Rend.: 1,000 21,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,056 /R x 19,47000 = 1,09032

A0121000 h Oficial 1a 0,012 /R x 23,30000 = 0,27960

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 20,68000 = 0,20680

A0150000 h Manobre especialista 0,2747 /R x 20,15000 = 5,53521

Subtotal: 7,11193 7,11193

Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,2747 /R x 8,67000 = 2,38165

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1275 /R x 50,00000 = 6,37500

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0022 /R x 86,18000 = 0,18960

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,0299 /R x 31,33000 = 0,93677

Subtotal: 9,88302 9,88302

Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0628      x 55,05000 = 3,45714

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,020      x 0,11000 = 0,11220

Subtotal: 3,56934 3,56934

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10668

COST DIRECTE 20,67097
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,03355

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,70452

P-24 F222EL4T m Execució completa de rasa de 50x130 cm per a
col·locació de 4 tubs de PE D=160 mm, incloent els
següents treballs: excavació de la rasa en terreny
compacte, subministrament i col·locació de formigó
de 15 N/mm2 de resistència per a formar un dau de
50x40 cm recobrint els tubs, subministrament i
col·locació de cinta de senyalització, reblert i piconat
al 95% del PM amb material adequat, i càrrega i
transport a l'abocador de tots els productes de rebuig.

Rend.: 1,000 28,99 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0659 /R x 19,47000 = 1,28307

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 20,68000 = 0,20680

A0150000 h Manobre especialista 0,3247 /R x 20,15000 = 6,54271

A0121000 h Oficial 1a 0,014 /R x 23,30000 = 0,32620

Subtotal: 8,35878 8,35878

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1407 /R x 50,00000 = 7,03500

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0044 /R x 86,18000 = 0,37919

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,3247 /R x 8,67000 = 2,81515

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,0598 /R x 31,33000 = 1,87353

Subtotal: 12,10287 12,10287

Materials

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,020      x 0,11000 = 0,11220

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,1255      x 55,05000 = 6,90878

Subtotal: 7,02098 7,02098

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12538

COST DIRECTE 27,60801
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,38040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,98841

P-25 F222EP01 m Execució completa de rasa de 50x60 cm per a
canalització d'enllumenat públic, incloent els següents
treballs: excavació de la rasa en terreny compacte,
subministrament i col·locació de sorra (des del fons
fins a 30 cm per sobre del fons de la rasa), reblert i
piconat al 95% del PM amb material adequat, i
càrrega i transport a l'abocador de tots els productes
de rebuig.

Rend.: 1,000 16,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,024 /R x 19,47000 = 0,46728

A0150000 h Manobre especialista 0,1652 /R x 20,15000 = 3,32878

Subtotal: 3,79606 3,79606

Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,1652 /R x 8,67000 = 1,43228

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0033 /R x 86,18000 = 0,28439

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,045 /R x 31,33000 = 1,40985

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0762 /R x 50,00000 = 3,81000

Subtotal: 6,93652 6,93652

Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,2585      x 18,77000 = 4,85205

Subtotal: 4,85205 4,85205
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05694

COST DIRECTE 15,64157
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,78208

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,42365

P-26 F226170F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95 % del PM

Rend.: 1,000 5,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,050 /R x 66,20000 = 3,31000

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,026 /R x 86,18000 = 2,24068

Subtotal: 5,55068 5,55068

COST DIRECTE 5,55068
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,27753

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,82821

P-27 F226190F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una
compactació del 95 % del PM

Rend.: 1,000 5,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,060 /R x 66,20000 = 3,97200

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,013 /R x 86,18000 = 1,12034

Subtotal: 5,09234 5,09234

COST DIRECTE 5,09234
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,25462

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,34696

P-28 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 13,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 20,15000 = 4,03000

Subtotal: 4,03000 4,03000

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 50,00000 = 6,05000

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,200 /R x 12,27000 = 2,45400

Subtotal: 8,50400 8,50400
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06045

COST DIRECTE 12,59445
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,62972

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,22417

P-29 F228AM00 m3 Rebliment i piconatge de rasa fins 10 cm per sobre
del tub, d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50
cm, utilitzant picó vibrant

Rend.: 1,000 40,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,080 /R x 20,15000 = 1,61200

Subtotal: 1,61200 1,61200

Maquinària

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,080 /R x 12,27000 = 0,98160

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,048 /R x 50,00000 = 2,40000

Subtotal: 3,38160 3,38160

Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 1,800      x 18,77000 = 33,78600

Subtotal: 33,78600 33,78600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02418

COST DIRECTE 38,80378
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,94019

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,74397

P-30 F2315301 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m
d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 20%

Rend.: 1,000 11,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,230 /R x 19,47000 = 4,47810

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,230 /R x 23,30000 = 5,35900

Subtotal: 9,83710 9,83710

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,980      x 0,42000 = 0,83160

B0D61170 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a
2,5 m d'alçària, per a 30 usos

0,0052      x 8,16000 = 0,04243

B0A31000 kg Clau acer 0,050      x 1,15000 = 0,05750

Subtotal: 0,93153 0,93153

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,24593

COST DIRECTE 11,01456
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,55073

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,56529
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P-31 F2412033 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

Rend.: 1,000 1,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,045 /R x 31,33000 = 1,40985

Subtotal: 1,40985 1,40985

COST DIRECTE 1,40985
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07049

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,48034

P-32 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació Rend.: 1,000 6,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B03D5000 m3 Terra adequada 1,000      x 5,92000 = 5,92000

Subtotal: 5,92000 5,92000

COST DIRECTE 5,92000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,21600

P-33 F2R3503A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 9,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,299 /R x 31,33000 = 9,36767

Subtotal: 9,36767 9,36767

COST DIRECTE 9,36767
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,46838

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,83605

P-34 F2R4503A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a
20 km

Rend.: 1,000 11,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,299 /R x 31,33000 = 9,36767

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,022 /R x 86,18000 = 1,89596

Subtotal: 11,26363 11,26363

COST DIRECTE 11,26363
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,56318

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,82681
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P-35 F2R5423A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 11,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,356 /R x 31,33000 = 11,15348

Subtotal: 11,15348 11,15348

COST DIRECTE 11,15348
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,55767

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,71115

P-36 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98 % del PM

Rend.: 1,000 29,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,47000 = 0,97350

Subtotal: 0,97350 0,97350

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 56,95000 = 1,99325

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 66,20000 = 2,64800

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 41,32000 = 1,03300

Subtotal: 5,67425 5,67425

Materials

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 18,90000 = 21,73500

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,25000 = 0,06250

Subtotal: 21,79750 21,79750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01460

COST DIRECTE 28,45985
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,42299

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,88285

P-37 F927101J m3 Subbase de material adequat, amb estesa i piconatge
del material al 98 % del PM

Rend.: 1,000 15,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,47000 = 0,97350

Subtotal: 0,97350 0,97350

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 41,32000 = 1,03300

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,060 /R x 66,20000 = 3,97200

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 56,95000 = 1,99325

Subtotal: 6,99825 6,99825

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,25000 = 0,06250
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B03D5000 m3 Terra adequada 1,150      x 5,92000 = 6,80800

Subtotal: 6,87050 6,87050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01460

COST DIRECTE 14,85685
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,74284

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,59970

P-38 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

Rend.: 1,000 29,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,47000 = 0,97350

Subtotal: 0,97350 0,97350

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 66,20000 = 2,64800

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 56,95000 = 1,99325

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 41,32000 = 1,03300

Subtotal: 5,67425 5,67425

Materials

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 18,90000 = 21,73500

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,25000 = 0,06250

Subtotal: 21,79750 21,79750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01460

COST DIRECTE 28,45985
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,42299

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,88285

P-39 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 77,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,47000 = 8,76150

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 23,30000 = 3,49500

Subtotal: 12,25650 12,25650

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 4,90000 = 0,73500

Subtotal: 0,73500 0,73500

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

1,050      x 57,38000 = 60,24900

Subtotal: 60,24900 60,24900
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18385

COST DIRECTE 73,42435
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,67122

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,09556

P-40 F96518D9 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada de calçada C6 de 25x12 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

Rend.: 1,000 22,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,230 /R x 23,30000 = 5,35900

A0140000 h Manobre 0,470 /R x 19,47000 = 9,15090

Subtotal: 14,50990 14,50990

Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0682      x 55,05000 = 3,75441

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 30,48000 = 0,06401

B96518D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C6 de 25x12 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

1,050      x 3,00000 = 3,15000

Subtotal: 6,96842 6,96842

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21765

COST DIRECTE 21,69597
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,08480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,78077

P-41 F97548EA m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de
50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, col·locades amb
morter, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió

Rend.: 1,000 24,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,460 /R x 23,30000 = 10,71800

A0140000 h Manobre 0,460 /R x 19,47000 = 8,95620

Subtotal: 19,67420 19,67420

Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063      x 33,31000 = 0,20985

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0209      x 55,05000 = 1,15055
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B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,001  x 103,30000 = 0,10330

B97528E1 u Peça de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà,
per a rigoles

2,000  x 1,04000 = 2,08000

B0111000 m3 Aigua 0,001  x 1,25000 = 0,00125

Subtotal: 3,54495 3,54495

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29511

COST DIRECTE 23,51426
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,17571

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,68998

P-42 F975V22A m Rigola de formigó, de 40x40 cm i 8 cm de gruix,
col·locades amb morter, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió

Rend.: 1,000 28,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 23,30000 = 10,48500

A0140000 h Manobre 0,112 /R x 19,47000 = 2,18064

Subtotal: 12,66564 12,66564

Materials

B9F15200 u Rigola de formigó de forma quadrada de 40x40 cm i 8
cm de gruix, preu alt

2,500  x 3,22000 = 8,05000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0116  x 33,31000 = 0,38640

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,002  x 103,30000 = 0,20660

B0111000 m3 Aigua 0,002  x 1,25000 = 0,00250

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,102  x 55,05000 = 5,61510

Subtotal: 14,26060 14,26060

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18998

COST DIRECTE 27,11622
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,35581

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,47204

P-43 F9E1321N m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de formigó, 
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i 
beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 35,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,600 /R x 23,30000 = 13,98000

A0140000 h Manobre 0,470 /R x 19,47000 = 9,15090

Subtotal: 23,13090 23,13090

Materials

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de

0,0315  x 105,72473 = 3,33033
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resistència a compressió, elaborat a l'obra

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 6,06000 = 6,18120

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 103,30000 = 0,32023

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0449      x 18,77000 = 0,84277

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,25000 = 0,00125

Subtotal: 10,67578 10,67578

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34696

COST DIRECTE 34,15364
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,70768

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,86133

P-44 F9F16211 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma
rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu alt ,
sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de
junts amb sorra fina i compactació del paviment
acabat

Rend.: 1,000 24,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 23,30000 = 2,33000

A0140000 h Manobre 0,185 /R x 19,47000 = 3,60195

A0150000 h Manobre especialista 0,020 /R x 20,15000 = 0,40300

Subtotal: 6,33495 6,33495

Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,020 /R x 8,67000 = 0,17340

Subtotal: 0,17340 0,17340

Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,046      x 18,77000 = 0,86342

B9F16200 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 10 cm de gruix, preu alt

1,020      x 15,26000 = 15,56520

Subtotal: 16,42862 16,42862

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09502

COST DIRECTE 23,03199
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,15160

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,18359

P-45 F9G137G3 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F
de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat, 20 mm, escampat amb transport interior
mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat
manual

Rend.: 1,000 99,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,093 /R x 23,30000 = 2,16690

A0140000 h Manobre 0,290 /R x 19,47000 = 5,64630

A0150000 h Manobre especialista 0,160 /R x 20,15000 = 3,22400

Subtotal: 11,03720 11,03720
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Maquinària

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,160 /R x 25,47000 = 4,07520

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,042 /R x 78,42000 = 3,29364

Subtotal: 7,36884 7,36884

Materials

B064E35C m3 Formigó HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F

1,050      x 72,20000 = 75,81000

Subtotal: 75,81000 75,81000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16556

COST DIRECTE 94,38160
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,71908

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,10068

P-46 F9H1B352 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 surf B 60/70 D de temperatura baixa ,
amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i
compactada

Rend.: 1,000 56,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 19,47000 = 1,67442

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 23,30000 = 0,44270

Subtotal: 2,11712 2,11712

Maquinària

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,99000 = 0,53990

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 60,52000 = 0,72624

Subtotal: 2,06054 2,06054

Materials

B9H1B352 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
surf B 60/70 D de temperatura baixa , amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a
capa de trànsit i granulat calcari

1,000      x 49,96000 = 49,96000

Subtotal: 49,96000 49,96000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03176

COST DIRECTE 54,16942
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,70847

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,87789

P-47 F9H1BA52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin B 60/70 D de temperatura baixa , amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i
compactada

Rend.: 1,000 56,35 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 19,47000 = 1,67442

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 23,30000 = 0,44270

Subtotal: 2,11712 2,11712

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,99000 = 0,53990

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 60,52000 = 0,72624

Subtotal: 2,06054 2,06054

Materials

B9H1BA52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 60/70 D de temperatura baixa , amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria densa per a capa
intermèdia i granulat calcari

1,000      x 49,46000 = 49,46000

Subtotal: 49,46000 49,46000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03176

COST DIRECTE 53,66942
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,68347

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,35289

P-48 F9J12E42 kg Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF5 IMP(ECI)

Rend.: 1,000 0,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 20,15000 = 0,06045

Subtotal: 0,06045 0,06045

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 28,42000 = 0,08526

Subtotal: 0,08526 0,08526

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      x 0,43000 = 0,43000

Subtotal: 0,43000 0,43000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00091

COST DIRECTE 0,57662
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02883

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,60545

P-49 F9J13J12 kg Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)

Rend.: 1,000 0,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 20,15000 = 0,06045

Subtotal: 0,06045 0,06045
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Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 28,42000 = 0,08526

Subtotal: 0,08526 0,08526

Materials

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1)

1,000      x 0,41000 = 0,41000

Subtotal: 0,41000 0,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00091

COST DIRECTE 0,55662
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02783

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,58445

P-50 FB121AA1 m Transport i muntatge de barana d'acer, amb
passamà, travesser inferior, muntants cada 150 cm i
brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i
femella

Rend.: 1,000 5,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,050 /R x 20,76000 = 1,03800

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,100 /R x 23,67000 = 2,36700

Subtotal: 3,40500 3,40500

Materials

BB121AA1 m Subministrament de la barana d'acer, desmuntada a
l'inici de les obres

1,000      x 0,12000 = 0,12000

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,000      x 0,90000 = 1,80000

Subtotal: 1,92000 1,92000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,08513

COST DIRECTE 5,41013
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,27051

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,68063

P-51 FBA15110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10
cm 2/1, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 0,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,004 /R x 19,47000 = 0,07788

A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 23,30000 = 0,16310

Subtotal: 0,24098 0,24098

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,004 /R x 38,00000 = 0,15200

Subtotal: 0,15200 0,15200

Materials



Projecte d´urbanització de la U.A. 2 de les NNSS de Vidrà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0173      x 3,72000 = 0,06436

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,0326      x 8,11000 = 0,26439

Subtotal: 0,32875 0,32875

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00361

COST DIRECTE 0,72534
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03627

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,76161

P-52 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 0,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,004 /R x 19,47000 = 0,07788

A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 23,30000 = 0,16310

Subtotal: 0,24098 0,24098

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,004 /R x 38,00000 = 0,15200

Subtotal: 0,15200 0,15200

Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0255      x 3,72000 = 0,09486

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,050      x 8,11000 = 0,40550

Subtotal: 0,50036 0,50036

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00361

COST DIRECTE 0,89695
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04485

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,94180

P-53 FBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua
de 40 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 2,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,008 /R x 19,47000 = 0,15576

A0121000 h Oficial 1a 0,017 /R x 23,30000 = 0,39610

Subtotal: 0,55186 0,55186

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,008 /R x 29,06000 = 0,23248

Subtotal: 0,23248 0,23248

Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,100      x 3,72000 = 0,37200

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,1999      x 8,11000 = 1,62119

Subtotal: 1,99319 1,99319



Projecte d´urbanització de la U.A. 2 de les NNSS de Vidrà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00828

COST DIRECTE 2,78581
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13929

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,92510

P-54 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment superficial, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual

Rend.: 1,000 9,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,042 /R x 19,47000 = 0,81774

A0121000 h Oficial 1a 0,084 /R x 23,30000 = 1,95720

Subtotal: 2,77494 2,77494

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,042 /R x 29,06000 = 1,22052

Subtotal: 1,22052 1,22052

Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,2499      x 3,72000 = 0,92963

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,4998      x 8,11000 = 4,05338

Subtotal: 4,98301 4,98301

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04162

COST DIRECTE 9,02009
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,45100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,47110

P-55 FBA6U130 m Banda sonora de cautxú amb lamines reflectants i
antilliscants, de 3 cm de gruix i 60 cm d'amplària, amb
la part proporcional de elements terminals i fixada al
paviment

Rend.: 1,000 190,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 20,15000 = 10,07500

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 23,30000 = 11,65000

Subtotal: 21,72500 21,72500

Maquinària

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,500 /R x 8,39000 = 4,19500

Subtotal: 4,19500 4,19500

Materials

BBMAU130 m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb
lamines reflectants i antilliscants, de 3 cm de gruix i
60 cm d'amplària, amb la part proporcional de
elements terminals i fixacions al paviment

1,000      x 155,01000 = 155,01000

Subtotal: 155,01000 155,01000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,43450

COST DIRECTE 181,36450
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,06823

COST EXECUCIÓ MATERIAL 190,43273

P-56 FBB12111 u Placa amb pintura no reflectora, triangular, de 70 cm
de costat, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 57,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,170 /R x 20,68000 = 3,51560

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 24,08000 = 4,09360

Subtotal: 7,60920 7,60920

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,170 /R x 37,80000 = 6,42600

Subtotal: 6,42600 6,42600

Materials

BBM11101 u Placa triangular, de 70 cm amb pintura no reflectora 1,000      x 40,85000 = 40,85000

Subtotal: 40,85000 40,85000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11414

COST DIRECTE 54,99934
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,74997

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,74930

P-57 FBB12251 u Placa amb pintura no reflectora, circular de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 50,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,170 /R x 20,68000 = 3,51560

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 24,08000 = 4,09360

Subtotal: 7,60920 7,60920

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,170 /R x 37,80000 = 6,42600

Subtotal: 6,42600 6,42600

Materials

BBM12601 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb pintura no
reflectora

1,000      x 33,53000 = 33,53000

Subtotal: 33,53000 33,53000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11414

COST DIRECTE 47,67934
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,38397

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,06330
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PARTIDES D'OBRA

P-58 FBB12351 u Placa amb pintura no reflectora, octogonal de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 64,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,170 /R x 20,68000 = 3,51560

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 24,08000 = 4,09360

Subtotal: 7,60920 7,60920

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,170 /R x 37,80000 = 6,42600

Subtotal: 6,42600 6,42600

Materials

BBM13601 u Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb pintura no
reflectora

1,000      x 47,60000 = 47,60000

Subtotal: 47,60000 47,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11414

COST DIRECTE 61,74934
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,08747

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,83680

P-59 FBB1M001 u Placa amb mirall, circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 84,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,170 /R x 20,68000 = 3,51560

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 24,08000 = 4,09360

Subtotal: 7,60920 7,60920

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,170 /R x 37,80000 = 6,42600

Subtotal: 6,42600 6,42600

Materials

BBM12501 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb mirall 1,000      x 66,55000 = 66,55000

Subtotal: 66,55000 66,55000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11414

COST DIRECTE 80,69934
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,03497

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,73430

P-60 FBB22201 u Placa amb pintura no reflectora de 60x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 69,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,1785 /R x 20,68000 = 3,69138

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1785 /R x 24,08000 = 4,29828

Subtotal: 7,98966 7,98966
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PARTIDES D'OBRA

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,1785 /R x 37,80000 = 6,74730

Subtotal: 6,74730 6,74730

Materials

BBM1AHA1 u Placa informativa de 60x60 cm amb pintura no
reflectora

1,000      x 51,39000 = 51,39000

Subtotal: 51,39000 51,39000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11984

COST DIRECTE 66,24680
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,31234

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,55915

P-61 FBB32420 u Placa complementària amb pintura no reflectora de
30x15 cm, fixada al senyal

Rend.: 1,000 44,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1369 /R x 24,08000 = 3,29655

A013M000 h Ajudant muntador 0,1369 /R x 20,68000 = 2,83109

Subtotal: 6,12764 6,12764

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,1369 /R x 37,80000 = 5,17482

Subtotal: 5,17482 5,17482

Materials

BBM1EB11 u Placa complementària, de 30x15 cm amb pintura no
reflectora

1,000      x 31,22000 = 31,22000

Subtotal: 31,22000 31,22000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09191

COST DIRECTE 42,61437
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,13072

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,74509

P-62 FBB32620 u Placa complementària amb pintura no reflectora de
60x20 cm, fixada al senyal

Rend.: 1,000 58,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1369 /R x 24,08000 = 3,29655

A013M000 h Ajudant muntador 0,1369 /R x 20,68000 = 2,83109

Subtotal: 6,12764 6,12764

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,1369 /R x 37,80000 = 5,17482

Subtotal: 5,17482 5,17482

Materials

BBM1EH51 u Placa complementària, de 60x20 cm amb pintura no
reflectora

1,000      x 44,00000 = 44,00000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 44,00000 44,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09191

COST DIRECTE 55,39437
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,76972

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,16409

P-63 FBBZ112V m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de
80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat

Rend.: 1,000 38,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 23,30000 = 1,16500

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,47000 = 1,94700

Subtotal: 3,11200 3,11200

Materials

BBMZ1B20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyalització vertical

2,500      x 12,69000 = 31,72500

D060M022 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 calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,0294      x 72,99885 = 2,14617

Subtotal: 33,87117 33,87117

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04668

COST DIRECTE 37,02985
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,85149

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,88134

P-64 FD00EMB1 u Execució completa d'embornal compost per reixa i
canaleta, d'amplada 20 cm, incloent els segúents
treballs: subministrament i col·locació de la canaleta,
subministrament i col·locació de reixa, i connexió a
l'escomesa d'evacuació

Rend.: 1,000 75,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,250 /R x 23,30000 = 5,82500

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,47000 = 4,86750

Subtotal: 10,69250 10,69250

Materials

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,225      x 30,48000 = 6,85800

BD5ZC001 u Reixa de fosa dúctil amb canaleta de poliproliè per a
interceptor, de 750x200x180 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 7 dm2 de superfície
d'absorció

1,000      x 53,76000 = 53,76000

Subtotal: 60,61800 60,61800
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16039

COST DIRECTE 71,47089
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,57354

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,04443

P-65 FD00EMB2 u Execució completa d'embornal compost per reixa i
canal, d'amplada 49 cm, incloent els segúents
treballs: subministrament i col·locació de la canaleta,
subministrament i col·locació de reixa, i connexió a
l'escomesa d'evacuació

Rend.: 1,000 166,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 23,30000 = 8,15500

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 19,47000 = 6,81450

Subtotal: 14,96950 14,96950

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,150 /R x 44,62000 = 6,69300

Subtotal: 6,69300 6,69300

Materials

BD5ZR002 u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 980x490x70
mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 16
dm2 de superfície d'absorció

1,000      x 74,66000 = 74,66000

BD5ZC002 u Canal per a interceptor, de fosa dúctil de
980x550x350 mm, classe D400 segons norma
UNE-EN 124

1,000      x 50,30000 = 50,30000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,392      x 30,48000 = 11,94816

Subtotal: 136,90816 136,90816

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22454

COST DIRECTE 158,79520
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,93976

COST EXECUCIÓ MATERIAL 166,73496

P-66 FD00PP01 u Construcció completa de pou de registre pluvial
D=100 cm i 90 cm de profunditat, incloent la part
proporcional dels següents treballs: execució de
solera de 20 cm de formigó de HM-20/P/20/I,
subministrament i col·locació de con de transició
D=100-D=60x70 cm, i subministrament i col·locació
de bastiment i tapa de pas útil D=60 cm.

Rend.: 1,000 286,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,490 /R x 19,47000 = 29,01030

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,490 /R x 23,30000 = 34,71700

Subtotal: 63,72730 63,72730

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,300 /R x 44,62000 = 13,38600

Subtotal: 13,38600 13,38600
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Materials

BDD1B090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100
cm, amb reducció a D 60 cm, prefabricada

1,000      x 81,16000 = 81,16000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,019      x 90,24810 = 1,71471

BDDZ51B0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm

2,000      x 5,19000 = 10,38000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,3509      x 57,38000 = 20,13464

BDDZ5DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 80,04000 = 80,04000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 30,48000 = 1,08814

Subtotal: 194,51749 194,51749

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,95591

COST DIRECTE 272,58670
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,62933

COST EXECUCIÓ MATERIAL 286,21603

P-67 FD00PR01 u Construcció completa de pou de registre residual
D=100 cm i 90 cm de profunditat, incloent la part
proporcional dels següents treballs: execució de
solera de 20 cm de formigó de HM-30/P/20/I+Qa,
subministrament i col·locació de con de transició
D=100-D=60x70 cm, i subministrament i col·locació
de bastiment i tapa de pas útil D=60 cm.

Rend.: 1,000 291,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,490 /R x 19,47000 = 29,01030

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,490 /R x 23,30000 = 34,71700

Subtotal: 63,72730 63,72730

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,300 /R x 44,62000 = 13,38600

Subtotal: 13,38600 13,38600

Materials

BDDZ5DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 80,04000 = 80,04000

B064E21C m3 Formigó HM-30/P/20/I+Qa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qa

0,3509      x 72,51000 = 25,44376

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,019      x 90,24810 = 1,71471

BDDZ51B0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm

2,000      x 5,19000 = 10,38000
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B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 30,48000 = 1,08814

BDD1B090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100
cm, amb reducció a D 60 cm, prefabricada

1,000      x 81,16000 = 81,16000

Subtotal: 199,82661 199,82661

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,95591

COST DIRECTE 277,89582
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,89479

COST EXECUCIÓ MATERIAL 291,79061

P-68 FD75F575 m Claveguera de tub de formigó de D=60 cm, rejuntat
interiorment amb morter de ciment 1:4 i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 68,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,850 /R x 23,30000 = 19,80500

A0140000 h Manobre 0,850 /R x 19,47000 = 16,54950

Subtotal: 36,35450 36,35450

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1184 /R x 50,00000 = 5,92000

Subtotal: 5,92000 5,92000

Materials

BD75D000 m Tub de formigó de diàmetre 60 cm 1,050      x 20,89000 = 21,93450

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0042      x 90,24810 = 0,37904

Subtotal: 22,31354 22,31354

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,54532

COST DIRECTE 65,13336
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,25667

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,39003

P-69 FD7F4375 m Tub de PVC de 200 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 9,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0165 /R x 19,47000 = 0,32126

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0165 /R x 24,08000 = 0,39732

Subtotal: 0,71858 0,71858

Materials

BD7F4370 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà

1,000      x 8,23000 = 8,23000
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Subtotal: 8,23000 8,23000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01078

COST DIRECTE 8,95936
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,44797

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,40733

P-70 FD7F5375 m Tub de PVC de 230 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 9,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0165 /R x 19,47000 = 0,32126

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0165 /R x 24,08000 = 0,39732

Subtotal: 0,71858 0,71858

Materials

BD7F5370 m Tub de PVC de 230 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà

1,000      x 8,78000 = 8,78000

Subtotal: 8,78000 8,78000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01078

COST DIRECTE 9,50936
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,47547

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,98483

P-71 FD7F6375 m Tub de PVC de 250 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 10,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0165 /R x 19,47000 = 0,32126

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0165 /R x 24,08000 = 0,39732

Subtotal: 0,71858 0,71858

Materials

BD7F6370 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà

1,000      x 9,62000 = 9,62000

Subtotal: 9,62000 9,62000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01078

COST DIRECTE 10,34936
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,51747

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,86683
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P-72 FD7F7375 m Tub de PVC de 300 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 12,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0176 /R x 19,47000 = 0,34267

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0176 /R x 24,08000 = 0,42381

Subtotal: 0,76648 0,76648

Materials

BD7F7370 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà

1,000  x 11,59000 = 11,59000

Subtotal: 11,59000 11,59000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01150

COST DIRECTE 12,36798
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,61840

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,98638

P-73 FD7F9375 m Tub de PVC de 350 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 19,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0198 /R x 24,08000 = 0,47678

A0140000 h Manobre 0,0198 /R x 19,47000 = 0,38551

Subtotal: 0,86229 0,86229

Materials

BD7F9370 m Tub de PVC de 350 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà

1,000  x 17,51000 = 17,51000

Subtotal: 17,51000 17,51000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01293

COST DIRECTE 18,38522
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,91926

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,30449

P-74 FDD1AB24 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 24 cm 
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb 
morter ciment 1:4, amb 3 graons per metre

Rend.: 1,000 438,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 7,556 /R x 23,30000 = 176,05480

A0140000 h Manobre 7,556 /R x 19,47000 = 147,11532

Subtotal: 323,17012 323,17012
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Materials

B0111000 m3 Aigua 0,006      x 1,25000 = 0,00750

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0163      x 103,30000 = 1,68379

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,3449      x 90,24810 = 31,12657

BDDZ51B0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm

3,000      x 5,19000 = 15,57000

B0F1DHA1 u Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

294,000      x 0,14000 = 41,16000

Subtotal: 89,54786 89,54786

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,84755

COST DIRECTE 417,56553
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 20,87828

COST EXECUCIÓ MATERIAL 438,44381

P-75 FDK2CO0H u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 100x110x100 cm, per a instal·lacions de serveis,
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.: 1,000 546,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,350 /R x 19,47000 = 45,75450

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,350 /R x 23,30000 = 31,45500

Subtotal: 77,20950 77,20950

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,500 /R x 44,62000 = 22,31000

Subtotal: 22,31000 22,31000

Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0677      x 33,31000 = 2,25509

BDK21CO0 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 100x110x100 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 181,62000 = 181,62000

BDKZA850 u Bastiment quadrat i tapa quadrada antilliscant d'acer
inoxidable, de 600x600 mm, per a pericó de serveis

1,000      x 228,46000 = 228,46000

B064500B m3 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

0,1323      x 55,93000 = 7,39954

Subtotal: 419,73463 419,73463

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,15814

COST DIRECTE 520,41227
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 26,02061

COST EXECUCIÓ MATERIAL 546,43289
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P-76 FDK2CO0M u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 50x50x100 cm, per a instal·lacions de serveis,
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.: 1,000 319,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,850 /R x 23,30000 = 19,80500

A0140000 h Manobre 1,400 /R x 19,47000 = 27,25800

Subtotal: 47,06300 47,06300

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,300 /R x 44,62000 = 13,38600

Subtotal: 13,38600 13,38600

Materials

BDKZA650 u Bastiment quadrat i tapa quadrada antilliscant d'acer
inoxidable, de 500x500 mm, per a pericó de serveis

1,000      x 198,66000 = 198,66000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0021      x 33,31000 = 0,06995

BDK2CO0M u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 50x50x100 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 39,86000 = 39,86000

B064500B m3 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

0,0772      x 55,93000 = 4,31780

Subtotal: 242,90775 242,90775

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,70595

COST DIRECTE 304,06270
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,20313

COST EXECUCIÓ MATERIAL 319,26583

P-77 FDK2EL01 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 50x50x130 cm, per a instal·lacions de serveis,
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.: 1,000 331,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,850 /R x 23,30000 = 19,80500

A0140000 h Manobre 1,400 /R x 19,47000 = 27,25800

Subtotal: 47,06300 47,06300

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,300 /R x 44,62000 = 13,38600

Subtotal: 13,38600 13,38600

Materials

BDK2EL01 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 50x50x130 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 51,82000 = 51,82000

BDKZA650 u Bastiment quadrat i tapa quadrada antilliscant d'acer
inoxidable, de 500x500 mm, per a pericó de serveis

1,000      x 198,66000 = 198,66000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0021      x 33,31000 = 0,06995
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B064500B m3 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

0,0772      x 55,93000 = 4,31780

Subtotal: 254,86775 254,86775

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,70595

COST DIRECTE 316,02270
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,80113

COST EXECUCIÓ MATERIAL 331,82383

P-78 FDK2EP01 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x60 cm, per a instal·lacions de serveis,
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.: 1,000 271,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,750 /R x 23,30000 = 17,47500

A0140000 h Manobre 1,250 /R x 19,47000 = 24,33750

Subtotal: 41,81250 41,81250

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,200 /R x 44,62000 = 8,92400

Subtotal: 8,92400 8,92400

Materials

BDKZA450 u Bastiment quadrat i tapa quadrada antilliscant d'acer
inoxidable, de 400x400 mm, per a pericó de serveis

1,000      x 183,64000 = 183,64000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0021      x 33,31000 = 0,06995

B064500B m3 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

0,0567      x 55,93000 = 3,17123

BDK2EP01 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x60 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 20,35000 = 20,35000

Subtotal: 207,23118 207,23118

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,62719

COST DIRECTE 258,59487
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,92974

COST EXECUCIÓ MATERIAL 271,52461

P-79 FFB19625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 22,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,220 /R x 20,68000 = 4,54960

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,220 /R x 24,08000 = 5,29760

Subtotal: 9,84720 9,84720
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Materials

BFWB1962 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a soldar

0,300      x 27,52000 = 8,25600

BFYB1962 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldat

1,000      x 0,30000 = 0,30000

BFB19600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 2,56000 = 2,61120

Subtotal: 11,16720 11,16720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14771

COST DIRECTE 21,16211
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,05811

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,22021

P-80 FFB1E625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 43,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,320 /R x 20,68000 = 6,61760

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,320 /R x 24,08000 = 7,70560

Subtotal: 14,32320 14,32320

Materials

BFYB1E62 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldat

1,000      x 0,89000 = 0,89000

BFWB1E62 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a soldar

0,300      x 62,09000 = 18,62700

BFB1E600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 7,32000 = 7,46640

Subtotal: 26,98340 26,98340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21485

COST DIRECTE 41,52145
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,07607

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,59752

P-81 FG1NAC01 u Armari, caixa i aparellatge per a una escomesa de
BT, per a 1 comptador monofàsic i per a 1 comptador
trifàsic, muntada

Rend.: 1,000 345,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,260 /R x 24,08000 = 6,26080

A013H000 h Ajudant electricista 0,260 /R x 20,65000 = 5,36900

Subtotal: 11,62980 11,62980
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Materials

BGW1N000 u Part proporcional d'accessoris per a centralització de
comptadors

1,000      x 21,83000 = 21,83000

BG1N3110 u Centralització de comptadors vertical de dos mòduls
per a 1 comptador monofàsic i per a 1 comptador
trifàsic

1,000      x 295,01000 = 295,01000

Subtotal: 316,84000 316,84000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17445

COST DIRECTE 328,64425
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 16,43221

COST EXECUCIÓ MATERIAL 345,07646

P-82 FG1NAC02 u Armari, caixa i aparellatge per a dues escomeses de
BT, per a 2 comptadors monofàsics i per a 1
comptador trifàsic, muntada

Rend.: 1,000 649,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 20,65000 = 6,19500

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 24,08000 = 7,22400

Subtotal: 13,41900 13,41900

Materials

BGW1N000 u Part proporcional d'accessoris per a centralització de
comptadors

1,000      x 21,83000 = 21,83000

BG1N3210 u Centralització de comptadors vertical de dos mòduls
per a 2 comptadors monofàsics i per a 1 comptador
trifàsic

1,000      x 583,05000 = 583,05000

Subtotal: 604,88000 604,88000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20129

COST DIRECTE 618,50029
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 30,92501

COST EXECUCIÓ MATERIAL 649,42530

P-83 FG22TB1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 1,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 20,65000 = 0,41300

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 24,08000 = 0,60200

Subtotal: 1,01500 1,01500

Materials

BG22TB10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 0,80000 = 0,81600
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Subtotal: 0,81600 0,81600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01523

COST DIRECTE 1,84623
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09231

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,93854

P-84 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 3,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 24,08000 = 0,79464

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 20,65000 = 0,41300

Subtotal: 1,20764 1,20764

Materials

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,60000 = 1,63200

Subtotal: 1,63200 1,63200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01811

COST DIRECTE 2,85775
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14289

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,00064

P-85 FG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 4,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 20,65000 = 0,41300

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 24,08000 = 0,79464

Subtotal: 1,20764 1,20764

Materials

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 2,65000 = 2,70300

Subtotal: 2,70300 2,70300
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01811

COST DIRECTE 3,92875
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,19644

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,12519

P-86 FG22TP1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 5,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,042 /R x 24,08000 = 1,01136

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 20,65000 = 0,41300

Subtotal: 1,42436 1,42436

Materials

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 3,49000 = 3,55980

Subtotal: 3,55980 3,55980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02137

COST DIRECTE 5,00553
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,25028

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,25580

P-87 FG319234 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat
en tub

Rend.: 1,000 1,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 24,08000 = 0,36120

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 20,65000 = 0,30975

Subtotal: 0,67095 0,67095

Materials

BG319230 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020      x 0,98000 = 0,99960

Subtotal: 0,99960 0,99960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01006

COST DIRECTE 1,68061
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08403

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,76464
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P-88 FG31B554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció
4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat
en tub

Rend.: 1,000 5,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 20,65000 = 0,82600

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 24,08000 = 0,96320

Subtotal: 1,78920 1,78920

Materials

BG31B550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció
4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020      x 3,77000 = 3,84540

Subtotal: 3,84540 3,84540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02684

COST DIRECTE 5,66144
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,28307

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,94451

P-89 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

Rend.: 1,000 11,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 20,65000 = 4,13000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 24,08000 = 4,81600

Subtotal: 8,94600 8,94600

Materials

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,29000 = 1,31580

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

1,000      x 0,15000 = 0,15000

Subtotal: 1,46580 1,46580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13419

COST DIRECTE 10,54599
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,52730

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,07329

P-90 FG393240 m Subministrament i estesa de cable de BT amb
conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació AL RZ1 (AS), tetrapolar, de secció
3x240+1x150 mm2, col·locat en tub

Rend.: 1,000 19,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 20,65000 = 3,09750

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 24,08000 = 3,61200

Subtotal: 6,70950 6,70950

Materials

BG393240 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació AL RZ, tetrapolar, de
secció 3 x 240 / 150 mm2

1,020      x 11,46000 = 11,68920
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Subtotal: 11,68920 11,68920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10064

COST DIRECTE 18,49934
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,92497

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,42431

P-91 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000 27,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,233 /R x 20,65000 = 4,81145

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,233 /R x 24,08000 = 5,61064

Subtotal: 10,42209 10,42209

Materials

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 4,04000 = 4,04000

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

1,000      x 11,20000 = 11,20000

Subtotal: 15,24000 15,24000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15633

COST DIRECTE 25,81842
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,29092

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,10934

P-92 FGG11190 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT)
construït d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE 21428,
dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 400 kVA de
potència, tensió assignada 24 kV, tensió primari 20
kV, tensió de sortida de 420 V entre fases en buit o
de 230/420 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz,
grup de connexió Dyn 11, regulació al primari + 2,5%,
+ 5%, + 7,5%, + 10%, protecció pròpia del
transformador amb termòmetre, per instal·lació
interior o exterior, cisterna d'aletes, refrigeració
natural (ONAN), commutador de regulació
maniobrable sense tensió, passatapes MT de
porcellana, passabarres BT de porcellana, 2 terminals
de terra, dispositiu de buidat i presa de mostres,
dispositiu d'ompliment, placa de característiques i
placa de seguretat e instruccions de servei, col·locat

Rend.: 1,000 14.475,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 4,000 /R x 20,65000 = 82,60000

A012H000 h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 24,08000 = 96,32000

Subtotal: 178,92000 178,92000

Maquinària

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 2,000 /R x 48,98000 = 97,96000

Subtotal: 97,96000 97,96000



Projecte d´urbanització de la U.A. 2 de les NNSS de Vidrà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 51

PARTIDES D'OBRA

Materials

BGG11190 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT)
construït d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE 21428,
dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 400 kVA de
potència, tensió assignada 24 kV, tensió primari 20
kV, tensió de sortida de 420 V entre fases en buit o
de 230/420 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz,
grup de connexió Dyn 11, regulació al primari + 2,5%,
+ 5%, + 7,5%, + 10%, protecció pròpia del
transformador amb termòmetre, per instal·lació
interior o exterior, cisterna d'aletes, refrigeració
natural (ONAN), conmutador de regulació
maniobrable sense tensió, passatapes MT de
porcellana, passabarres BT de porcellana, 2 terminals
de terra, dispositiu de buidat i presa de mostres,
dispositiu d'ompliment, placa de característiques i
placa de seguretat e instruccions de servei

1,000      x 13.505,0000 = 13.505,00000

Subtotal: 13.505,00000 13.505,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,47300

COST DIRECTE 13.786,35300
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 689,31765

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14.475,67065

P-93 FGH22424 u Cel·la amb funcions de línea (entrada/sortida) per a
centre de transformació, amb tensió assignada de 24
kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer
galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat
nominal de 400 A/16 kA, amb interruptor-seccionador
rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat,
posada a terra) amb comandament motoritzat,
captadors capacitius per a la detecció de tensió i
sistema d'alarma sonora de posada a terra, col·locada

Rend.: 1,000 5.564,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 24,08000 = 24,08000

A013H000 h Ajudant electricista 1,000 /R x 20,65000 = 20,65000

Subtotal: 44,73000 44,73000

Materials

BGH22424 u Cel·la amb funcions de línea (entrada/sortida) per a
centre de transformació, amb tensió assignada de 24
kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer
galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat
nominal de 400 A/16 kA, amb interruptor-seccionador
rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat,
posada a terra) amb comandament motoritzat,
captadors capacitius per a la detecció de tensió i
sistema d'alarma sonora de posada a terra

1,000      x 5.254,00000 = 5.254,00000

Subtotal: 5.254,00000 5.254,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,67095

COST DIRECTE 5.299,40095
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 264,97005

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.564,37100
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P-94 FGJ14212 u Edifici prefabricat de formigó armat (estructura 
monobloc), per a centre de transformació de 
superfície i maniobra interior, tensió assignada de 24 
kV, amb 2 portes (1 vianants i 1 transformador), amb 
enllumenat connectat i governat des del quadre de 
BT, ventilació natural, per a 1 transformador de 1000 
kVA de potència màxima

Rend.: 1,000 18.894,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 24,000 /R x 20,65000 = 495,60000

A012H000 h Oficial 1a electricista 8,000 /R x 24,08000 = 192,64000

Subtotal: 688,24000 688,24000

Maquinària

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 4,000 /R x 48,98000 = 195,92000

Subtotal: 195,92000 195,92000

Materials

BGJ14212 u Edifici prefabricat de formigó armat (estructura 
monobloc), per a centre de transformació de 
superfície i maniobra interior, tensió assignada de 24 
kV, amb 2 portes (1 vianants i 1 transformador), amb 
enllumenat connectat i governat des del quadre de 
BT, ventilació natural, per a 1 transformador de 1000 
kVA de potència màxima

1,000  x 17.100,0000 = 17.100,00000

Subtotal: 17.100,00000 17.100,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 10,32360

COST DIRECTE 17.994,48360
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 899,72418

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18.894,20778

P-95 FGK224A1 m Subministrament i estesa de cable elèctric de tensió 
mitja (MT), de designació UNE RHZ1 12/20 kV, 
unipolar de 1x240 mm2 de secció, amb conductor 
d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), 
pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de 
secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica 
(Z1), col·locat en tub

Rend.: 1,000 15,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 24,08000 = 3,61200

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 20,65000 = 3,09750

Subtotal: 6,70950 6,70950

Materials

BGK224A0 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació
UNE RHZ1 12/20 kV, unipolar de 1x240 mm2 de
secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè
reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure
de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina
termoplàstica (Z1)

1,020  x 8,03000 = 8,19060

Subtotal: 8,19060 8,19060
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10064

COST DIRECTE 15,00074
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,75004

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,75078

P-96 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 2.935,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 4,000 /R x 20,65000 = 82,60000

A012H000 h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 24,08000 = 96,32000

Subtotal: 178,92000 178,92000

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

0,400      x 84,58715 = 33,83486

BHGWU001 u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a
armaris de protecció i control d'enllumenat públic

1,000      x 94,16000 = 94,16000

BHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic, amb
6 sortides, doble nivell i programació per rellotge
astronòmic

1,000      x 2.484,27000 = 2.484,27000

Subtotal: 2.612,26486 2.612,26486

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,47300

COST DIRECTE 2.795,65786
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 139,78289

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.935,44075

P-97 FHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

Rend.: 1,000 269,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,316 /R x 24,08000 = 7,60928

A013H000 h Ajudant electricista 0,316 /R x 20,65000 = 6,52540

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,47000 = 4,86750

Subtotal: 19,00218 19,00218

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,316 /R x 37,80000 = 11,94480

Subtotal: 11,94480 11,94480

Materials

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,242      x 55,93000 = 13,53506



Projecte d´urbanització de la U.A. 2 de les NNSS de Vidrà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 54

PARTIDES D'OBRA

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 39,85000 = 39,85000

BHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

1,000      x 171,80000 = 171,80000

Subtotal: 225,18506 225,18506

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28503

COST DIRECTE 256,41707
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,82085

COST EXECUCIÓ MATERIAL 269,23793

P-98 FHNNBU01 u Llumenera LED per a vial, equipada amb 16 LEDs
estancs, potència de 17 W, flux lluminós de 3474
lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil major a
100000 h, amb accessori per fixar vertical i acoblat a
l'extrem del suport

Rend.: 1,000 1.388,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 24,08000 = 8,42800

A013H000 h Ajudant electricista 0,350 /R x 20,65000 = 7,22750

Subtotal: 15,65550 15,65550

Materials

BHNN5FA6 u Llumenera LED per a vial, equipada amb 16 LEDs
estancs, potència de 17 W, flux lluminós de 3474
lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil major a
100000 h, amb accessori per fixar vertical i acoblat a
l'extrem del suport

1,000      x 1.306,20000 = 1.306,20000

Subtotal: 1.306,20000 1.306,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23483

COST DIRECTE 1.322,09033
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 66,10452

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.388,19485

P-99 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.: 1,000 533,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,540 /R x 24,08000 = 13,00320

A0140000 h Manobre 1,400 /R x 19,47000 = 27,25800

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,850 /R x 23,30000 = 19,80500

A013M000 h Ajudant muntador 0,540 /R x 20,68000 = 11,16720

Subtotal: 71,23340 71,23340

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,300 /R x 44,62000 = 13,38600

Subtotal: 13,38600 13,38600

Materials
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BDKZA650 u Bastiment quadrat i tapa quadrada antilliscant d'acer
inoxidable, de 500x500 mm, per a pericó de serveis

1,000  x 198,66000 = 198,66000

BDK2EL01 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 50x50x130 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000  x 51,82000 = 51,82000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0021  x 33,31000 = 0,06995

B064500B m3 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

0,0772  x 55,93000 = 4,31780

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  x 167,13000 = 167,13000

Subtotal: 421,99775 421,99775

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,06850

COST DIRECTE 507,68565
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 25,38428

COST EXECUCIÓ MATERIAL 533,06993

P-100 FM213318 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una
sortida de 70 mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre de
connexió a la canonada, muntat a l'exterior

Rend.: 1,000 422,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 20,68000 = 62,04000

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 24,08000 = 72,24000

Subtotal: 134,28000 134,28000

Materials

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,000  x 1,83000 = 1,83000

BM213310 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una
sortida de 70 mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre de
connexió a la canonada

1,000  x 264,42000 = 264,42000

Subtotal: 266,25000 266,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,01420

COST DIRECTE 402,54420
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 20,12721

COST EXECUCIÓ MATERIAL 422,67141

P-101 FN12A697 u Clau de pas amb vàlvula de comporta manual amb
brides, de cos llarg, 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
superficialment

Rend.: 1,000 81,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,360 /R x 24,08000 = 8,66880

A013M000 h Ajudant muntador 0,360 /R x 20,68000 = 7,44480
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Subtotal: 16,11360 16,11360

Materials

BN12A690 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg,
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

1,000  x 61,25000 = 61,25000

Subtotal: 61,25000 61,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24170

COST DIRECTE 77,60530
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,88027

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,48557

P-102 FN12A6D7 u Clau de pas amb vàlvula de comporta manual amb
brides, de cos llarg, 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
superficialment

Rend.: 1,000 184,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,840 /R x 24,08000 = 20,22720

A013M000 h Ajudant muntador 0,840 /R x 20,68000 = 17,37120

Subtotal: 37,59840 37,59840

Materials

BN12A6D0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg,
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

1,000  x 137,63000 = 137,63000

Subtotal: 137,63000 137,63000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,56398

COST DIRECTE 175,79238
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,78962

COST EXECUCIÓ MATERIAL 184,58199

P-103 FN12D050 u Vàlvula de desgüàs de comporta manual amb brides, 
de cos llarg, 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+EPD M i tancament de 
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 
420), amb accionament per volant de fosa, muntada 
superficialment

Rend.: 1,000 94,41 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,560 /R x 20,68000 = 11,58080

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,560 /R x 24,08000 = 13,48480

Subtotal: 25,06560 25,06560

Materials

BN12A690 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg,
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

1,000  x 61,25000 = 61,25000

BFB18600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

2,000  x 1,61000 = 3,22000

Subtotal: 64,47000 64,47000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37598

COST DIRECTE 89,91158
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,49558

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,40716

P-104 FN12D100 u Vàlvula de desguàs amb vàlvula de comporta manual
amb brides, de cos llarg, de 100 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, canonada amb peça ´´T´´,
tub de DN 50 de desguàs, 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 superficialment

Rend.: 1,000 197,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,040 /R x 24,08000 = 25,04320

A013M000 h Ajudant muntador 1,040 /R x 20,68000 = 21,50720

Subtotal: 46,55040 46,55040

Materials

BFB18600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

2,000  x 1,61000 = 3,22000

BN12A6D0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg,
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

1,000  x 137,63000 = 137,63000

Subtotal: 140,85000 140,85000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,69826

COST DIRECTE 188,09866
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,40493

COST EXECUCIÓ MATERIAL 197,50359

P-105 FQ11BU01 u Banc senzill de fusta tècnica, de 180 cm de llargària,
amb 6 llistons de 11x3,5 cm, amb respatller, cargols i
passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, de preu
superior, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 1.129,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,530 /R x 23,30000 = 12,34900

A0140000 h Manobre 0,530 /R x 19,47000 = 10,31910

Subtotal: 22,66810 22,66810

Materials

BQ115HA1 u Banc senzill de fusta tècnica, de 180 cm de llargària,
amb 6 llistons de 11x3,5 cm, amb respatller, cargols i
passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, de preu
superior

1,000      x 1.052,50000 = 1.052,50000

Subtotal: 1.052,50000 1.052,50000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,56670

COST DIRECTE 1.075,73480
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 53,78674

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.129,52154

P-106 FQ21BU01 u Paperera trabucable de 37 cm de diàmetre, de planxa
pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i
suports de 50x20x1,5 mm, ancorada mecànicament

Rend.: 1,000 97,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 19,47000 = 14,60250

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 23,30000 = 9,32000

Subtotal: 23,92250 23,92250

Maquinària

C2001000 h Martell trencador manual 0,750 /R x 3,62000 = 2,71500

Subtotal: 2,71500 2,71500

Materials

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

0,0792      x 78,54885 = 6,22107

BQ211110 u Paperera trabucable de 37 cm de diàmetre de planxa
pintada de gruix 1 mm, amb base perforada, vora de
forma arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm

1,000      x 59,35000 = 59,35000

Subtotal: 65,57107 65,57107
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35884

COST DIRECTE 92,56741
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,62837

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,19578

P-107 FQB1BU01 u Jardinera d'acer inoxidable, circular, D=93 cm, de
0,43 m d'alçària, col·locada superficialment amb
fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 1.090,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,47000 = 3,89400

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 23,30000 = 4,66000

Subtotal: 8,55400 8,55400

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,200 /R x 42,27000 = 8,45400

Subtotal: 8,45400 8,45400

Materials

BQB11C31 u Jardinera d'acer inoxidable, circular, D=93 cm, de
0,43 m d'alçària

1,000      x 1.020,90000 = 1.020,90000

Subtotal: 1.020,90000 1.020,90000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,21385

COST DIRECTE 1.038,12185
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 51,90609

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.090,02794

P-108 FR4H3433 u Subministrament de Rosmarinus officinalis d'alçària
de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,5 l

Rend.: 1,000 1,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4H3433 u Rosmarinus officinalis d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor d'1,5 l

1,000      x 1,44000 = 1,44000

Subtotal: 1,44000 1,44000

COST DIRECTE 1,44000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,51200

P-109 FR6B1152 u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol
forestal, en terreny prèviament preparat, en un
pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

Rend.: 1,000 0,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,012 /R x 23,89000 = 0,28668

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,004 /R x 26,91000 = 0,10764

Subtotal: 0,39432 0,39432

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,002 /R x 41,32000 = 0,08264
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Subtotal: 0,08264 0,08264

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,005      x 1,25000 = 0,00625

Subtotal: 0,00625 0,00625

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00591

COST DIRECTE 0,48912
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02446

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,51358

P-110 FRF11310 u Reg de planta de petit port amb mànega connectada
a boca de reg, amb una aportació mínima de 5 l i amb
un recorregut de la mànega no superior a 25 m

Rend.: 1,000 0,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,015 /R x 23,89000 = 0,35835

Subtotal: 0,35835 0,35835

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,005      x 1,25000 = 0,00625

Subtotal: 0,00625 0,00625

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00538

COST DIRECTE 0,36998
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,38847

P-111 GR3P1C16 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb
motoanivelladora petita

Rend.: 1,000 3,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,004 /R x 26,91000 = 0,10764

Subtotal: 0,10764 0,10764

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,050 /R x 56,95000 = 2,84750

Subtotal: 2,84750 2,84750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00161

COST DIRECTE 2,95675
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14784

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,10459
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PARTIDES ALÇADES

FI00PAST u Abonament íntegre en concepte de reposició del
servei telefònic, incloent: desmuntatge i enretirada de
xarxa aèria de telefonia existent, i muntatge de la
desviació de la línia. També inclou picat de la
fonamentació, extracció de pals, desmuntatge del
cablejat, càrrega i transport a abocador de tots els
productes de rebuig, instal·lació de nous pals i
fixacions i estesa de cable proporcionat per la
corresponent companyia

Rend.: 1,000 1.382,23 €

______________________________________________________________________________________________________________

FPP00SIS u Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de
seguretat i salut a l'obra

Rend.: 1,000 26.572,85 €

______________________________________________________________________________________________________________

FPP0CQUA u Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de
control de qualitat

Rend.: 1,000 8.332,16 €

______________________________________________________________________________________________________________

FPP0GESR u Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de
gestió de residus

Rend.: 1,000 8.332,16 €

______________________________________________________________________________________________________________
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