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1 ANTECEDENTS 
 

Degut a la nova configuració que està experimentant la Carretera de la Marina, en  

base a les obres que s’hi estan fent; aquesta quedarà coberta en la seva totalitat de 

l’eix per possibles ubicacions com poden ser: nous habitatges de protecció oficial, 

equipaments públics i espais verds.  

  

Aprofitant aquestes, es donarà lloc també, a una reordenació de la mateixa carretera, 

per tal d’integrar-la a l’obra nova. S’estan urbanitzant tots els vials, donant preferència 

a la viabilitat de les persones i per tant, fent les zones per als vianants més àmplies.   

  

Però, paral·lelament a les actuacions esmentades, que ja s’estan duent a terme a 

diferents trams de la Carretera de la Marina, apareix la problemàtica d’aparcament 

degut a aquestes.   

  

Per un costat, la disposició de sòl per a edificar suposa l’adquisició de solars diàfans 

que donaven aparcament en superfície, i per altre, l’ampliació dels carrers suposa la 

reducció d’amplada dels carrils dels vehicles, restringint-se l’estacionament en les 

calçades.  

  

En conseqüència, l’Ajuntament del Prat de Llobregat ha proposat la inclusió de 

possibles aparcaments subterranis dins del Pla d’Aparcaments del Municipi, que 

cobreixin els diferents sectors, de nord a sud, d’aquesta via de tanta importància 

comercial i ciutadana. D’aquesta manera, es podrà disposar de la superfície del 

terreny per a les finalitats esmentades, però sense donar lloc a una possible 

problemàtica d’estacionament. Entre les possibles propostes apareixen les dels 

aparcaments subterranis als terrenys que ocupen la Plaça Roigé (tram nord) i la Plaça 

de la Constitució (tram central), quedant encara absent l’extrem sud.  

 

 

2 OBJECTE DEL PROJECTE  
 

El present document té per objecte la definició, justificació i valoració, de les obres* 

corresponents a un Aparcament Subterrani per a residents, al solar de Cal Gana, 
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ubicat dins del terme del Prat de Llobregat, per tal de poder solucionar el problema 

d’estacionament, també al tram sud de la Carretera de la Marina.   

  

I juntament amb aquest, donar una possible solució a la coberta, proposant així un 

nou pla parcial de la parcel·la de Cal Gana, i sempre tenint en compte els diferents 

condicionaments envers l’ús del sòl en qüestió.  

 

D’acord amb el que exigeix la legislació vigent, el seu contingut consta de: Memòria, 

Plànols, Plec de Condicions Tècniques i Pressupost; per tal de donar una aproximació 

detallada de la tipologia i metodologia de les unitats d’obra a dur a terme.   

  

I en tot moment, assegurant la normalització dels materials a utilitzar, la seguretat dels 

treballadors que intervindran, i tenint en compte els possibles impactes ambientals que 

es poden donar, per tal d’aconseguir els resultats òptims i conjugar els punts de vista 

tècnic i econòmic, tant en la fase de futur projecte constructiu, en la de la construcció 

com en la de la seva conservació i explotació.  

  

(*) Afegir que, encara que a l’hora de realitzar aquest Projecte, s’han tingut en compte totes les  

instal·lacions de què haurà de disposar un Aparcament Subterrani per a residents, aquestes 

seran un objecte d’un projecte complementari i posterior, referent a les Instal·lacions d’un 

Aparcament Subterrani a la Parcel·la de Cal Gana; i serà competència directa dels 

professionals corresponents.   

  

Per tant, tota la informació inclosa en aquest Projecte, referent a les instal·lacions, serà 

de caràcter orientador.  

 

 

3 CONDICIONANTS AL PROJECTE 
 

3.1 SITUACIÓ ACTUAL 
 

3.1.1 Característiques del solar 
Es tracta d’un solar de forma de trapezi, totalment pla, amb una superfície de 

14.152,87 m2, sense tenir en compte els passos de vianants de tot el perímetre.   
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L’interior del solar no està ocupat per cap edificació. En realitat, aquest es troba 

pavimentat, i a l’actualitat dóna aparcament a uns tres-cents veïns de la zona.    

 

La seva accessibilitat és bona, està donant front a dos carrers importants que el 

connecten directament amb l’interior i l’exterior del municipi: la Carretera de la Marina 

(nord-est) i la Carretera de la Bunyola (sud-oest).   

 

3.1.2 Condicionaments urbanístics 
De les possibles determinacions establertes per l’Ajuntament, envers l’ús de la superfície 

d’aquesta parcel·la, resulten els paràmetres urbanístics següents: 

 

• Qualificació urbanística: Sòl urbà.  

• 50% màxim, parcs i jardins. 50% mínim, equipaments de nova creació i àmbit local 

(7b). 

• Tipus d’ordenació d’edificació: edificació aïllada d’alçada màxima: 15 m (PB+3P) 

traduïda com a habitatges de  lloguer per a joves.  

 

Clar és, que aquests encara no estan confirmats i per tant, seran orientadors.  

 

3.2 BASES DEL PROJECTE  
 

3.2.1 Topografia  
Encara que s’havia demanat documentació relativa a la topografia del solar, a 

l’Ajuntament del Prat de Llobregat, no s’ha obtingut cap document, degut a què no 

disposaven de documentació gràfica d’aquest tipus.   

  

De totes maneres, s’ha verificat pels mateixos, que es tracta d’un solar considerat com 

a totalment pla.  

 

3.2.2 Geologia, Hidrogeologia i Geotècnia  
Per a l’obtenció de les dades geològiques, hidrogeològiques i geotècniques de la 

parcel·la en què s’ha projectat l’obra de l’aparcament subterrani; s’ha recorregut al 

departament del Pla del Delta i d’Urbanisme de l’Ajuntament del Prat de Llobregat. 
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Cal dir que, l’estudi obtingut, pertany a un altre solar que es troba a 1000 metres de la 

parcel·la en qüestió. Els motius d’aquest queden justificats a l’annex corresponent a 

aquest capítol.  

  

De totes maneres, s’ha pogut donar validesa a les dades que aquest altra estudi 

donava, gràcies a què la tipologia que caracteritza el Pla del Delta es fa palesa de 

manera constant, en cadascun del punts que el composen.  

 

 

4  ANÀLISI DE LA DEMANDA I L’OFERTA 
 

4.1 PROBLEMÀTICA ACTUAL 
 
La parcel·la en què s’ha projectat l’aparcament objecte d’aquest Projecte, pertany al 

Municipi del Prat de Llobregat.  

  

Aquest municipi es caracteritza pel seu creixement exponencial durant els darrers anys 

i per tant, per la ràpida adquisició i construcció de sòl destinat anteriorment a 

l’activitat agrària, ampliant la seva perifèria cap a la zona de la platja.   

  

En l’actualitat, aquest fet es continua fent palès en els diferents objectius que 

apareixen al Pla d’Actuació de l’Ajuntament.   

  

Aquests, entre d’altres, són:  

  

• Desenvolupar i impulsar la construcció d’habitatges de propietat i de lloguer.  

• Ampliar el sistema d’espais públics i zones verdes.  

• Aconseguir una mobilitat sostenible, segura i àgil, garantint la disciplina viària.  

  

La nova urbanització, resultat de tots aquests objectius, s’està duent a terme, ara per 

ara, a diferents zones del municipi. I encara que, primerament tot són avantatges, està 

esdevenint la causa de la problemàtica de l’aparcament en aquestes.   

  

Els motius d’aquest succés són els següents:  
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• El fet d’haver de disposar de sòl sense edificar. Aquest cada cop és més 

insuficient i l’Ajuntament ha de recórrer als solars diàfans d’antics pagesos, que 

donen aparcament en superfície de tots els veïns dels voltants. 

 

• La nova urbanització dels vials de vehicles i persones. El nou disseny establert pel 

Pla d’Urbanització del Municipi: s’amplien les voreres i com a conseqüència, els 

carrils de vehicles es fan més estrets o es prohibeix, ara, l’estacionament en 

aquests.  

 

L’Ajuntament del Prat de Llobregat ha estat conscient en tot moment de tot l’exposat 

anteriorment, i per donar una solució a la problemàtica de l’aparcament, ha creat el 

Pla d’Aparcaments del Municipi i ha introduït en els seus objectius, el d’incrementar 

l’oferta d’aparcaments subterranis.  

 

4.2 LA PARCEL·LA DE CAL GANA 
 

La parcel·la de Cal Gana forma part dels terrenys diàfans (encara no intervinguts) de 

què disposa El Prat i en l’actualitat dóna aparcament en superfície a tots els veïns de la 

zona.   

 

Aquesta pertanyia a una de les poques famílies, encara pageses, que viuen al 

municipi del Prat.  

  

Però degut a la manca de disposició de sòl, i a la superfície tan extensa del solar 

(aproximadament 14.152,87 m2, sense tenir en compte els vials del perímetre), 

l’Ajuntament ja té previst el seu ús per a futures actuacions en superfície.   

 

A més, la parcel·la de Cal Gana es troba al tram sud de l’eix de la Carretera de la 

Marina, un dels vials més importants del Prat de Llobregat, que en l’actualitat també 

estan sent objectes de la reordenació que s’ha exposat anteriorment.  

  

Llavors, apareix la futura problemàtica d’aparcament de la zona que comprèn la 

parcel·la en qüestió.  
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4.3 DEMANDA I OFERTA D’APARCAMENT A LA ZONA ON ES TROBA LA PARCEL·LA 

DE CAL GANA 
 

A continuació es presenta l’estimació que s’ha fet de la demanda de places 

d’aparcament que pot generar la futura intervenció de la parcel·la i la reordenació 

del vial de la Carretera de la Marina.  

  

• Totes les places d’aparcament que en l’actualitat ja es troben ubicades al solar. 

Aquestes pertanyen als veïns de les noves zones residencials que s’han construït 

(algunes, encara sense garatges) als Carrers de Mataró i de Tarragona, i al 

voltant d’aquests.  

 

• Tots els nous veïns, usuaris de vehicles, que s’afegiran als anterior, com a 

conseqüència de la construcció d’edificis tipus lloguer per a joves, en la 

superfície de la parcel·la i en cas de què no tinguin accés als garatges dels nous 

habitatges.   

  

Per tant, tota la demanda vindria generada pels residents de la zona. És per això que 

l’Aparcament Subterrani, objecte d’aquest projecte; es destinarà a aparcament de 

vehicles tipus turisme i serà per a residents. 

 

S’entén per aparcament de residents aquell destinat en tota la seva capacitat a 

places en règim de Cessió del Dret d’Ús o pupil·latge. 

 

S’han projectat un total de:                301 places per a vehicles tipus turisme i furgonetes. 

 

No s’ha cregut necessari projectar un nombre major de places, ja que encara que a 

l’actualitat tota la superfície de la parcel·la dóna ús d’aparcament; existeixen també 

altres projectes d’aparcaments subterranis al voltant de la parcel·la, que adsorbiran 

part de la demanda total 

 

Sí que és cert que es podria tenir en compte un petit percentatge que es pot generar 

degut a una possible demanda del tipus induïda. De fet, aquesta ja apareix a 

l’actualitat. L’Ajuntament disposa de la parcel·la en les èpoques de festes del municipi 

per a la realització d’activitats: fira, espectacles musicals, exposicions urbanes...  



                ETSECCPB - Lucía Hidalgo Olea                                                                                                                       MEMÒRIA 
 

Aparcament Subterrani a la parcel.la de Cal Gana i Urbanització de la Coberta. 9 

I el condicionament urbanístic de crear un ampli espai obert, de zona verda, en la 

mateixa; fa pensar que es vol continuar donar cabuda a activitats de tipus lúdic, un 

cop estigui edificada tota la superfície.    

 

Però tampoc s’ha cregut necessari destinar un percentatge de les places a la 

concessió de tipus mixt, ja que, com s’ha exposat anteriorment, aquest seria de tipus 

induït només en dies puntuals i escassos, i durant només unes hores d’estacionament. 

 

A més, l’opció de què tots els veïns puguin disposar d’una plaça pròpia, en un sòl 

independent de l’espai públic, podria donar lloc a una descongestió dels vials en què 

es pot estacionar, i per tant, donar cabuda als usuaris esporàdics d’altres zones. 

 

 

5 DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA  
 

Paràmetres d’ocupació i superfície. El projecte en qüestió és el d’un Aparcament 

Subterrani d’una planta, situat a la parcel·la de domini públic de Cal Gana, en el 

municipi del Prat de Llobregat.   

  

Els paràmetres d’ocupació i superfície de l’aparcament objecte d’aquest projecte, 

són els següents:  

 

 

PARÀMETRES D’OCUPACIÓ I SUPERFÍCIE d’un aparcament subterrani a la parcel·la de Cal Gana. 

 

Nombre de places 301 vehicles tipus turisme 

Superfície d’ocupació  14.152,87 m2  

Superfície construïda  7.044,54 m2  

Superfície útil (places de vehicles)  3.247 m2  

Superfície per plaça  10,79 m2  

  

 

Replanteig.  S’ha disposat d’un gàlib entre la cota superior del paviment de la nau i 

forjat, de 2,95 metres, tenint en compte:  
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• 2,20 m de gàlib mínim que disposa la normativa.  

• 25 cm addicionals, per a la senyalització d’orientació per a vianants i conductors.  

• 5 cm addicionals, per a la posterior instal·lació d’una nova capa de paviment.  

• Màxim 50 cm per a les instal·lacions: col·locació de canalitzacions, conductes de 

ventilació i aparells d’il·luminació.   

 

Dimensionat de places. Les places dels vehicles s’han dimensionat de la manera més 

uniforme possible, tenint en compte les dimensions mínimes que estipula el Plec de 

Prescripcions, i el condicionament de les llums assolides entre les cares dels pilars que 

conformen tota la planta.  A continuació es presenta un quadre amb la definició final 

de les places:  

 

 

DIMENSIONAT DE LES PLACES d’un aparcament subterrani a la parcel·la de Cal Gana. 

 

(*) Ample real, obtingut de la divisió de la distància entre cares de pilars. 

 

 

Circulació. En l’aparcament, la circulació es realitzarà mitjançant 7 carrils longitudinals i 

4 carrils transversals. En ambdues zones, a tots els carrils se’ls ha donat la mateixa funció 

de distribució i regulació del trànsit, així com la de facilitar els recorreguts de recerca 

d’aparcament i de sortida a l’exterior. El carril longitudinal central, serà l’encarregat de 

permetre l’accés d’una zona a l’altre, del local.  

  

Tots els carrils seran de doble sentit per tal de donar lloc a una varietat més gran de 

circuits i d’aquesta manera, fer més eficient la conducció a l’interior de la nau. I per tal 

d’evitar possibles accions errònies, tots els carrils disposaran de la senyalització 

adequada.  

 

Tipologia vehicles nº vehicles AMPLADA (*) LONGITUD 

37 2,30 m 5,00 m 

169 2,20 m 5,00 m 

3 2,30 m 4,50 m 
Vehicles tipus turisme 

89 2,20 m 4,50 m 

Places per a discapacitats 3 3,30 m 5,00 m 
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A continuació es presenta un quadre amb les diferents dimensions assolides en 

cadascun dels passadissos de l’aparcament:  

 

 

CARRILS d'un apaparcament subterrani a la parcel·la de Cal Gana. 

(ANGLE D'ESTACIONAMENT 90º) 

 

Carrils direcció OX 

ZONA Nº carrils Sentit Ample Longitud Funció 

Dreta 3 Doble 5,50 m 58,10 m C, D, E2 

Central 1 Doble 6,70 m 7,80 m AI, AE, AL 

Esquerra 3 Doble 5,50 m 43,15 m C, D, E2 

 

  

Carrils direcció OY 

ZONA Nº carrils Sentit Ample Longitud Funció 

1 Doble 6,70 m 29,50 m AI, AE, C, D 
Dreta 

1 Doble 5,50 m 24,50 m C, D, E1 

1 Doble 6,70 m 24,50 m C, D, E1 
Esquerra 

1 Doble 5,50 m 24,50 m C, D, E1 

 

 

Accessos de vehicles. L’entrada i la sortida de l’aparcament es farà mitjançant una 

rampa central, de tram recte, amb carrils independents per l’accés a l’interior i 

l’exterior de la nau, i situada a la Carretera de la Marina.   

  

L’elecció de la ubicació es deu a què aquest és el carrer més principal que delimita la 

parcel·la (i per tant, objecte directe dels diferents viatges dels usuaris: tant els que 

volen sortir del municipi com els que volen entrar en aquest) i que a més disposa de 

més amplada per poder permetre l’entrada i la sortida de vehicles.   

  

A més, la centralització de la rampa s’ha extrapolat també a la parcel·la en qüestió, 

de manera que es doni lloc a una divisió visible i conscient de la tant àmplia superfície 

actual, creant-se així, nous espais - sectors ben diferenciats.  

 

Les rampes seran d’un únic carril (i sentit) per obligar a què els cotxes entrin d’un en un 
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i així redueixin la seva velocitat.   

 

A continuació es presenta un quadre amb els valors assolits pels diferents paràmetres 

que defineixen les dues rampes d’un aparcament subterrani a Cal Gana. 

DIMENSIONAT DE LES RAMPES d'un apaparcament subterrani  

a la parcel·la de Cal Gana. 

 

Tram Longitud Pendent 

Carrer (*) 6 m 2 % 

Superior 4 m 7,5 % 

Central 18,90 m 15 % 

Inferior 4 m 7,5 % 

 

(*) Per tal de donar més profunditat al primer tram de transició del carrer a l’inici de les rampes, 

s’han ampliat les voreres circumdants, dotant-les de les mateixes dimensions de les cantonades 

que ja existeixen en aquest mateix vial.  D’aquesta manera es fa més òbvia la idea de divisió 

d’un espai tan ampli i a més, es dota de més seguretat vial, a aquesta zona puntual de pas de 

vehicles.   

 

 

El paviment de la messeta, s’ajusta a la rasant de la calçada, sense haver d’alterar el 

traçat d’aquesta.   

  

El tancament dels accessos de la nau es realitzarà mitjançant una porta basculant 

automatitzada, de doble fulla, que es col·locarà en tram inferior de les rampes, i anirà 

encastada en el bord del forjat.  

  

Accessos de persones. L’accés i l’evacuació de persones es solucionarà mitjançant 

quatre caixes d’escales i dos ascensors.   

  

Les quatre caixes d’escales s’han dimensionat i ubicat tenint en compte el que disposa 

el Doument Bàsic DB SI del Codi Tècnic, envers la ocupació d’usuaris i el màxim 

recorregut d’evacuació permès fins a una sortida, des de qualsevol indret de la nau.   

 

Aquestes hauran de solucionar un desnivell de 3,65 m Els recorreguts es realitzaran en 

dos-tres trams rectes o creuats, i amb un-dos replans intermedis. La longitud de la 



                ETSECCPB - Lucía Hidalgo Olea                                                                                                                       MEMÒRIA 
 

Aparcament Subterrani a la parcel.la de Cal Gana i Urbanització de la Coberta. 13 

petjada serà de 29 cm i la de la contrapetja de 16,30 cm.   

 

S’han previst vestíbuls previs a totes les caixes d’escales de manera que, les escales 

quedaran separades de la resta de l’aparcament per un sistema de doble porta 

metàl·lica i la seva obertura es farà sempre en el sentit de l’evacuació del recinte.   

  

Paral·lelament a aquests accessos, s’ha ubicat una rampa al costat de les rampes 

d’accés de vehicles, amb igual pendent que aquestes, que permetrà l’accés directe 

a la nau només per a personal específic.   

 

 

6 MOVIMENT DE TERRES  
  

Les activitats corresponents al moviment de terres per a l’execució d’un aparcament 

subterrani a Cal Gana, seran les de condicionament del terreny, excavació i gestió de 

les terres.   

 

Totes aquestes operacions es faran a cel obert.   

 

Tots els materials podran ser excavats mitjançant la maquinària convencional, 

emprada en el moviment de terres (giratòries i retro-excavadores mixtes).  

 

Cadascuna de les activitats, queda explicada a l’Annex Núm. 4, “Moviment de Terres”, 

d’aquesta memòria.  

 

 

7 CONTENCIÓ I FONAMENTS  
  

Tancament de la nau. El tancament de tot el perímetre de la planta es realitzarà 

mitjançant la construcció in situ d’un mur de formigó armat, d’espessor igual a 30 cm i 

una alçada de 3,45 m.  

 

Pel tancament inferior de la nau, degut a què ens trobem aproximadament en zona 

d’influència del nivell freàtic, s’ha optat per l’execució d’una solera de cantell 
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considerable (igual a 30cm) per tal de possibilitar la impermeabilització del fons davant 

les aigües subterrànies.   

 

La solera serà també de formigó armat, construïda in situ, i jaurà sobre un llit de 40 cm 

composat per: la capa de formigó de neteja, una llàmina de polietilè i una capa 30 

cm d’emmacat de graves de 15 cm.  

  

Fonaments. Atenent a les dolentes propietats dels estrats més propers que trobem per 

sota de la infrastructura i a les solicitacions estructurals de l’obra projectada, s’haurà 

de disposar d’un fonament profund en els nivell B i C, mitjançant pilons in situ; que serà 

la que garantirà la resistència estructural de tot el complex.   

  

Es disposaran grups de dos pilots que naixeran del seu cep corresponent, a cadascun 

dels eixos dels suports i igualment, de manera paral·lela a tot l’eix del mur de 

contenció.  

  

Els pilons seran del tipus CPI-8, de diàmetres igual a 55 i 65 cm, i tindran una longitud 

igual a 25 m.  

 

 

8 ESTRUCTURA  
  

L’estructura de tota la planta de l’aparcament, consta essencialment d’un sistema de 

pòrtics transversals i longitudinals on es recolza el forjat de la coberta de la nau de 

l’aparcament.  

  

Forjat. El forjat de la coberta serà del tipus reticular, amb casetó recuperable, de 

cantell igual a 30+10 cm, inter-eix de 83x83 cm i amplada de nervi igual a 16 cm.  

  

Tota la planta de la coberta disposarà de la mateixa tipologia de forjat.  

 

I per tractar-se d’un forjat de gran extensió, que supera els 30 metres en ambdues 

direccions, s’han doblat els suports cada 30 metres aproximadament, per poder 

disposar de les juntes de dilatació.  
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Suports. Els pòrtics es troben constituïts per suports de formigó armat de geometria 

quadrada i amb un cantell de 50 cm. Tots neixen damunt la llosa, són elaborats “in 

situ” i es plantegen continus, i amb nusos rígids amb els fonaments i els forjats.   

 

Les llums assolides entre eixos de pilars són de 7,20 x 7,50 m a tots els pòrtics interiors de 

la nau, i de 3,85 x 7,5 m i 4,30 x 7,20 m als pòrtics del perímetre (longitudinals i 

transversals).  

  

La separació entre els suports i els passadissos de circulació és igual a 1 metre, de 

manera que queda facilitada la maniobra d’estacionament.  

  

Lloses massisses: Escales i Rampes. Les escales estaran constituïdes per lloses de 

formigó armat de cantell igual a 18 cm.   

  

Les rampes d’entrada i de sortida de vehicles estaran constituïdes per lloses massisses 

de formigó armat, de 30 cm de cantell, que jauran directament damunt d’un replè de 

terres compactades.   

  

A més, es donarà continuïtat a la solera de la nau (damunt d’aquesta es col·locarà el 

terreny millorat) que farà la funció d’arriostrar els murs del perímetre de les rampes, que 

Juntament amb els seus corresponents pilons, garantiran el tancament i la resistència 

d’aquesta zona.  

  

 

9 IMPERMEABILITZACIÓ  
  

Es disposaran de diferents sistemes d’impermeabilització per tal de garantir el màxim 

estancament i impermeabilització de l’aparcament: 

  

• La impermeabilització del forjat de la coberta es farà mitjançant una capa de 

formigó de pendent, de mínim 5 cm I damunt d’aquesta, una llàmina de geotextil.  

 

• El trasdós de tot el mur del perímetre, s’impermeabilitzarà amb una capa de 

pintura asfàltica, amb una dotació mínima de 1 kg/m2 i amb un gruix mínim de 1 

mm.   
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• En la part inferior de l’excavació del trasdós es col·locarà un replè de gravetes de 

cantell rodat, damunt d’un llit de formigó, i amb un tub de drenatge de PVC 

perforat de Ø 300 mm El tub anirà envoltat per una llàmina de geocompost i 

geotextil incorporat, que pujaran pel tot el trasdós del mur fins a la coronació 

d’aquest.   

 

• El replè del trasdós dels murs s’haurà de fer amb terreny millorat, prèviament 

compactat al 95% del PM.  

 

• La junta entre la solera i el mur de contenció, es realitzarà mitjançant un cordó 

expansiu de 5cm.  

 

  

10 DRENATGE I SANEJAMENT  
  

El drenatge exterior de la nau, es realitzarà mitjançant un tub perforat de Ø 300 mm a 

tot el perímetre del mur, que conduirà les aigües que es puguin filtrar cap a la 

canonada principal de la xarxa de sanejament horitzontal de l’aparcament, que 

desembocarà a la xarxa de clavegueram públic.  

  

Pel drenatge interior de la superfície de la nau, s’ha dotat a aquesta d’una pendent 

de l’1%, en diferents direccions i sentits, de manera que tota l’aigua que pugui 

introduir-se, sigui recollida per una sèrie de pericons amb buneres, disposats a les línies 

divisòries de les places i separats mínim 20 m.   

  

També s’han previst pericons amb buneres, a totes les escales, rampes i als locals 

tècnics. 

 

Tots els pericons amb buneres, estaran connectats mitjançant una xarxa horitzontal de 

canonades, que desembocarà les aigües a la xarxa pública de clavegueram.   

  

S’han previst arquetes de registre, en tots els canvis de direcció de la xarxa. I abans de 

la connexió a la xarxa de sanejament exterior, es disposarà un pou separador de 

greixos i fangs.  
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11 ACABATS  
 

11.1 PAVIMENTS 
Rampes i Zona d’aparcament i passadissos: 

Solera de formigó amb agregat de quars, rendiment 4 kg/m2.  

  

Vestíbuls:  

L’entrada de tots els vestíbuls, es farà mitjançant una petita rampa, amb morter de 

resines (PCC-50) i acabat antillistcant amb pintura EPOXI tipus EPOKOR W i àrids de 

quarç.  

  

Als vestíbuls d’ascensors es revestirà la solera amb pintura epoxi tipus APOKOR W de 

BETTOR.  

  

A tots els altres vestíbuls, es disposarà paviment de terratzo de gra petit, 40x40 cm. Es 

col·locarà amb morter de ciment pòrtland sobre capa d’anivellació, amb posterior 

rebaix, polit i abrillantat.  

  

Els esglaons de les escales seran de pedra artificial, d’acabat rugós, amb dues peces i 

amb rebaix de franja longitudinal antilliscant. Els replans seran de paviment de pedra 

artificial d’acabat rugós, amb peces de 40x40 cm.  

  

El paviment de la cabina de control serà a base de peces de terratzo microxina, de 

40x40 cm i acabat rugós.   

 

Lavabos: 

Als lavabos es col·locarà un paviment antilliscant i resistent a l’abrasió, a base de 

peces ceràmiques de gres, de 20x20 cm, col·locades amb ciment adhesiu, color gris.  

  

Locals de Servei: 

Als locals tècnics, de sala de bombes i de neteja i trasters, es donarà continuïtat a la 

solera de la nau de l’aparcament: solera de formigó amb agregat de quars, rendiment 

4 kg/m2.  
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11.2 REVESTIMENTS 
 

Vestíbuls: 

Totes les parets interiors dels vestíbuls, aniran revestides amb monocapa 

impermeabilitzant de 15 mm. de gruix, d’acabat raspat i en color blau cel.  

 

Les parets exteriors, de blocs o murs de formigó, sense revestiment específic, aniran 

pintades amb dues mans de pintura plàstica sobre capa de preparació.   

  

Els paraments seran totalment rentables i netejables, amb un contingut de resines a la 

pintura entre el 20% i el 35%.  

  

Labavos:  

Les parets dels lavabos, es revestiran interiorment amb rajola de València, blanca 

mate de 20x20 cm fins a una alçada de 2,20 m.  

  

Locals de servei:  

L’interior i exterior dels locals seran de blocs o murs de formigó vist, pintat amb dues 

capes de pintura plàstica tipus hidrofugant a base de silicats, de color gris formigó i 

acabat mate.   

  

Aquests duran pintada,  també, una franja intermitja de color segons plànols, que es 

continuará a la cara interior del mur, de tota la nau.  

 

11.3 SOSTRES 
 

A tots els sostres dels locals sense cel ras, hi anirà un revestiment de guix de 15 mm. de 

gruix, reglejat, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF (P-202).  

  

 

12 INSTAL·LACIONS  
  

Pel correcte funcionament d’un Aparcament Subterrani a la parcel·la de Cal Gana, 

s’han previst les  següents instal·lacions: 
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• Instal·lació d’Electricitat.  

• Instal·lació de Ventilació.  

• Instal·lació d’Enllumenat.  

• Instal·lació de Protecció Contra Incendis.  

• Instal·lacions Especials.  

• Instal·lacions d’Aigua.  

 

El disseny d’aquestes queda definit en els plànols corresponents, adjuntats al 

Document Núm. 2.   

 

Cal dir que, tota la informació que es dóna en el present capítol i en els plànols 

corresponents, és de caràcter orientador, i només fa referència a aquells elements que 

no han requerit d’uns càlculs previs o complexos que són competència dels 

professionals corresponents del sector de les instal·lacions.   

  

Per tant, els càlculs, traçat i definició de la tipologia final, seran objecte d’un projecte 

independent al constructiu i la seva realització es destinarà als professionals pertinents.  

  

12.1 INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT 
 

La instal·lació elèctrica estarà d'acord amb el vigent Reglament Electrotècnic per 

Baixa Tensió del 20 de setembre de 1.973 i Instruccions Complementàries.  

  

Escomeses elèctriques: 

Es preveuen 2 escomeses elèctriques, una principal i una altra de reserva, que 

connectaran a la seva respectiva Caixa General de Protecció (CGP), mitjançant tubs 

de fibrociment, de diàmetres i secció d’acord a les normes de la companyia  

subministradora. El traçat d’aquests serà en rasa sota terra, omplert amb formigó i 

tapat amb terra fins a la E.T. amb ubicació que defineixi l’empresa.     

  

És preceptiu segons el reglament de Baixa Tensió, per aparcaments públics de mes de 

1000 m² de superfície que disposaran d’un subministrament complementari d’energia 

de reserva que actuï almenys, sobre el 50 % de les instal·lacions de ventilació forçada, 

així com als aparells de detecció de CO. (Resolució d’11 de Novembre de 1988, 



                ETSECCPB - Lucía Hidalgo Olea                                                                                                                       MEMÒRIA 
 

Aparcament Subterrani a la parcel.la de Cal Gana i Urbanització de la Coberta. 20 

interpretativa de la MI BT 027).   

 

S’ha fet un càlcul de la Potència Màxima Instal·lada (la fulla de càlcul es presenta en 

la pàgina següent), tenint en compte les potències de tots els elements definits en 

aquest projecte que requereixen d’un subministrament d’energia pel seu 

funcionament.   

  

De totes maneres, el càlcul de la potència màxima admissible, així com de les 

potències a contractar (subministrament principal i complementari), seran 

competència d’un projecte complementari, referent només a les Instal·lacions d’un 

Aparcament Subterrani a la parcel·la de Cal Gana, i tal i com s’indica en la 

introducció d’aquest capítol.  

  

El subministrament de Serveis Normals i d’Emergència constaran d’un T-20 

(transformador d’intensitat obligatori, quan s’ha de contractar una potència superior a 

31,5 Kw). La commutació es realitzarà automàticament, de manera que, en cas de 

què es doni una interrupció en el subministrament principal, pugui entrar en servei 

directament, el d’emergència.  

 

Potència màxima instal·lar………………………………………………….…………...… 35,94 kW 

Tensió de l'escomesa………………………………………………………………….... 3x380/220 V 

Secció derivació individual………………………………………………………....… 3,5 x 95 mm² 

Intensitat ICPM…………………………………………………………………………………. 4/160 A 

 

A continuació es presenta una taula amb la Potència Màxima a instal·lar en un 

Aparcament Subterrni a la parcel·la de Cal Gana. 
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Armaris generals i subquadres elèctrics: 

S’ha previst un espai expressat a l’interior de la cabina de control i amb accés 

independent, on s’ubicarà la C.G.P. (Caixa General de Protecció), amb els 

Subquadres Elèctrics de Servei Normal i d’Emergència.  

  

Dins de la cabina de control, s’instal·laran també tots els elements necessaris pel 

correcta funcionament de la instal·lació elèctrica: commutadores, comptadors, 

transformadors, borns, cablejat interior, relés, aparells de mesura amperimètrica i 

voltimètrica, i caixes de posada a terra.  

 

Els armaris, subquadres i la resta d’elements, seran construïts complint les 

espeficicacions definides en el Plec de Condicions.  

 

Tots els circuits interiors es protegiran contra sobrecàrregues i curtcircuits, mitjançant la 

disposició d’interruptors automàtics magnetotèrmics, i contra contactes indirectes, 

mitjançant interruptors diferencials.  

 

També es protegirà la línia d’alimentació dels ascensors, contra sobrecárregues, 

mitjançant un relè tèrmic; i contra curtcircuits, mitjançant un interruptor automàtic 

magnetotèrmic.  

  

Cal afegir que s’ha previst un local tècnic, al costat de la rampa d’entrada dels 

vehicles, en cas de què es vulgui ubicar el complex de la instal·lació elèctrica, dins 

d’un recinte independent de la cabina de control. Aquest formarà un sector d’incendi 

amb porta d’accés metàl·lica, resistent al foc, i deixant un espai mínim d’un metre i 

mig lliure, fins la paret de davant. I degut a què el control haurà de ser a distància, 

s’haurà de disposar d’un sistema de control automatitzat, mitjançant autòmats 

programats.  

  

Instal·lació Interior. Canalitzacions:  

Les canalitzacions estaran situades per sobre del volum perillós del garatge, i es 

realitzaran mitjançant tubs de PVC rígids, protegits contra la corrosió i en muntatge 

superficial. Les caixes de derivació seran del tipus estanca.  

  

El diàmetre interior mínim dels tubs protectors en funció de la secció i del número de  
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conductors que han d’allotjar, s’escollirà d’acord amb les taules indicades a la 

instrucció MI BT 019, però de manera que permetin ampliar la seva secció en un 50 %, 

d'acord a l' instrucció MI BT 014. La caracterització d’aquests anirà a càrrec dels autors 

del projecte corresponent a les Instal·lacions.  

  

Posada a Terra:  

Es disposarà d’un dispositiu de tall del circuit de posada a terra de l’aparcament, per 

la mesura de la  posada a terra. En cap cas la resistència de terra serà superior a 37 

Ohms.  

 

D’acord amb les instruccions MI BT 017 i 039 del Reglament Electrotècnic per Baixa 

Tensió, el circuit de pressa de terra es realitzarà en un lloc adient destinat a l'efecte, i 

estarà constituït per: la pressa artificial de terra, la línia d’enllaç i la connexió de totes 

les masses metàl·liques de la instal·lació amb la posada a terra.  

 

La definició de la ubicació i característiques dels diferents elements que composen la 

pressa a terra d’un Aparcament Subterrani a la parcel·la de Cal Gana seran objecte 

del projecte independent, referent a les instal·lacions.  

  

12.2 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ  
 

Descripció del sistema de ventilació: 

Es disposarà d’un sistema de ventilació a l’aparcament, amb l’objectiu de garantir que 

no s’acumuli CO, en concentracions perilloses, en cap punt de l’aparcament. En 

segon lloc, i segons el compliment del Document Bàsic SI del Codi Tècnic de 

l’Edificació, aquest garantirà l’evacuació de fums que puguin generar-se en cas 

d’incendi. A més, amb el sistema de ventilació, es mantindrà en uns nivells mínims la 

resta de contaminants emesos pels vehicles.  

  

La ventilació serà del tipus mixt (impulsió i extracció) i forçada, per tal de permetre una 

òptima distribució de l’aire per l’interior de l’aparcament, i poder arribar a tots els 

racons.  

 

S’han previst quatre zones independents, a la nau de l’aparcament, cadascuna amb 

els seus circuits propis d’impulsió i expulsió que treballaran en sèrie.  
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Cabal d’aire fresc:   IMPULSIÓ 

Cabal d’aire viciat:   EXTRACCIÓ 

  

A continuació es presenta una taula amb el càlcul dels cabals necessaris d’aire fresc 

per ventilar la nau (cabal d’impulsió) i els cabals d’aire viciat que s’haurà d’evacuar 

(cabal d’extracció). 

 

 

 Superfície 
Alçada 

Mitjana 
Volum 

Qimpulsió (m3) 

(6 RENOV/h) 

Qextracció (m3) 

(7,2 RENOV/h) 

(*) 

ZONA 1 1.580 m2 2,95 m 4.661 m3 27.966 m3/h 35.559,2 m3/h 

ZONA 2 1.299 m2 2,95 m 3.832 m3 22.992 m3/h 27.590 m3/h 

ZONA 3 1.547 m2 2,95 m 4.563,65 m3 27.381,90 m3/h 32.852,30 m3/h 

ZONA 4 1.380 m2 2,95 m 4.071 m3 24.426 m3/h 29.311,20 m3/h 

 

 

 
Qimpulsió (m3) 

(6 RENOV/h) 
Tipologia del Ventilador 

Qmàxim (m3) 

s.taules casa 

ZONA 1 27.966 m3/h 
Ventilo-impulsor marca Sodeca. 

HCH-71-4T-4 Potència 3 KW i 82 dB(A) 
29.400 m3/h 

ZONA 2 22.992 m3/h 
Ventilo-impulsor marca Sodeca. 

HCH-63-4T-4 Potència 3 KW i 77 dB(A) 
25.200 m3/h 

ZONA 3 27.381,90 m3/h 
Ventilo-impulsor marca Sodeca. 

HCH-71-4T-4 Potència 3 KW i 82 dB(A) 
29.400 m3/h 

ZONA 4 24.426 m3/h 
Ventilo-impulsor marca Sodeca. 

HCH-63-4T-4 Potència 3 KW i 77 dB(A) 
25.200 m3/h 
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Qextracció (m3) 

(7,2 RENOV/h) 
Tipologia del Ventilador 

Qmàxim (m3) 

s.taules casa 

ZONA 1 35.559,20 m3/h 

Ventilo-impulsor marca Sodeca. 

HCH-71-4T-4 Potència 3 KW i 83 

dB(A) 

37.000 m3/h 

ZONA 2 27.590 m3/h 

Ventilo-impulsor marca Sodeca. 

HCH-63-4T-4 Potència 3 KW i 82 

dB(A) 

29.400 m3/h 

ZONA 3 32.852,30 m3/h 

Ventilo-impulsor marca Sodeca. 

HCH-71-4T-4 Potència 3 KW i 83 

dB(A) 

37.000 m3/h 

ZONA 4 29.311,20 m3/h 

Ventilo-impulsor marca Sodeca. 

HCH-71-4T-4 Potència 3 KW i 82 

dB(A) 

29.400 m3/h 

 

(*) El cabal d’extracció es dimensionarà per garantir 7,2 renovacions/hora, és a dir, s’ha 

sobredimensionat  en un 20% del mínim que estipula el Reglament per tal d’assegurar un 

correcte funcionament al 100%, ja  que es tracta d’una planta molt gran.  

 

 

L’entrada d’aire fresc exterior, es farà a través de la projecció de forats amb obertura 

a la coberta de la nau, mitjançant unes jardineres, que formaran part del mobiliari 

urbà de la nova urbanització de la coberta.  

 

Aquestes disposaran d’una reixa en sentit vertical, i tindran una alçada de 40 cm. per 

sobre del nivell del terra.  

  

La sortida d’aire també es farà a partir de la projecció de forats amb obertura a la 

coberta de la nau. En aquest cas, aquests assoliran una alçada de 2,5 m. Per sobre del 

nivell del terra.  

  

Silenciadors i Conductes:  

Tots els ventiladors disposaran de silenciadors per tal de reduir els nivells de sonoritat en 

55 dB i tal i com disposa la norma UNE 100-166-92.   

  

Els conductes de ventilació seran de secció rectangular i construïts en planxa d’acer 

galvanitzat.  
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El dimensionat dels silenciadors i conductes, seran objecte del Projecte referent a les 

Instal·lacions d’un Aparcament Subterrani a la parcel·la de Cal Gana.  

  

Descripció del sistema de ventilació de vestíbuls previs:  

S’ha previst a cada vestíbul, un sistema propi de ventilació, format per un conducte 

d’entrada d’aire exterior, que s’embrocarà al recinte mitjançant una reixa que no serà 

a més de 40 cm del nivell del terra, i un conducte per l’extracció d’aire, amb reixa que 

no baixarà mes de 40 cm del sostre del recinte.  

 

El conducte d’impulsió, serà connectat a un motoventilador que funcionarà en cas 

d’actuació de la central d’alarma, sobrepressionant el vestíbul i forçant la seva 

ventilació, i en cas d’obertura de la porta, evitant l’entrada de fum.  

  

Els conductes sortiran a l’exterior aprofitant les obertures i passos dels nuclis de les 

escales.   

  

Es tindrà especialment en compte que els conductes no uneixin sectors d’incendi  

diferents, sense està protegits.  

  

12.3 INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT  
 

Descripció del Sistema d’Enllumenat:  

L’enllumenat interior de la nau de l’aparcament s’ha distribuït de manera general i 

uniforme en tota la nau i en un dels eixos de simetria de cada sector corresponent.   

  

Juntament amb aquest, s’ha previst un equip d’il·luminació d’emergència i 

senyalització, amb una font d’alimentació pròpia, que haurà de garantir una durada 

mínima d’aquest d’una hora.  

  

D’acord amb el que estipula el Reglament de Baixa Tensió, es disposaran diferents 

circuits en ambdós casos, per tal de què una mateixa línia no alimenti més de dotze 

aparells. Aquests naixeran dels Subquadres Elèctrics de Serveis Normals i d’Emergència 

que s’han ubicat en la caseta de control.  

A continuació es defineix la tipologia de les lluminàries que s’han escollit per a 

cadascun dels locals d’un Aparcament Subterrani a la parcel·la de Cal Gana.  
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L’elecció d’aquestes s’ha fet gràcies a la consulta dels catàlegs de la casa Philips, 

tenint en compte, el nivells mínims d’il·luminació que estipula el Plec per a cadascun 

dels locals, i a la consulta de diferents professionals del sector.   

 

El traçat dels circuits i definició de la tipologia i dimensions d’aquests, serà objecte d’un 

projecte independent referent a les instal·lacions d’un Aparcament Subterrani a la 

parcel·la de Cal Gana; i que s’haurà d’executar pels professionals corresponents.  

  

Enllumenat vies de circulació i zona de vehicles:  

La il·luminació que composa la nau de l’aparcament, s’ha disposat per a què 

garanteixi un mínim de 100 lux, amb llum càlida.  

  

Aquesta es farà mitjançant un circuit de regletes fluorescents 1x36W, model Philips, a 

l’eix longitudinal de tots els carrils de circulació, coincident amb la línia de visió dels 

conductors i separades entre sí 4 metres.   

  

Enllumenat vestíbuls i locals d’usuaris:  

En tots els vestíbuls previs d’escales, lavabos i ascensors, es disposaran regletes amb 

tub fluorescent de 1x18 W, model Philips.   

  

L’equip d’encesa consistirà en un polsador elèctric a la paret exterior del vestíbul i un 

interruptor senzill a la superfície interior.  

  

A l’inici i final del primer tram de totes les escales  es col·locarà un downlight Antares, 

model 1700/50W, color gris i 120, amb dispersador de calor. L’encesa es farà 

mitjançant un interruptor senzill encastat en una paret del vestíbul d’accés a l’exterior.  

  

A cada lavabo es col·locarà una lampada fluorescent compacta de 13 W i l’encès es 

farà mitjançant un interruptor encastat a la paret interior de l’entrada.  

  

A la caseta de control, es disposarà una regleta amb tub fluorescent de 1x18 W, model 

Philips. L’encesa es farà mitjançant un polsador elèctric situat a la paret exterior i un 

interruptor senzill, situat a la paret interior.  
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Enllumenat locals de serveis:  

Els locals de l’aparcament destinats a la neteja, trasters, sanejament, sala de bombes i 

de màquines…seguiran el següent esquema d’enllumenat interior:  

 

Dins del local en qüestió i en paral·lel a un dels eixos, es disposaran regletes 

fluorescents estanques amb lampades de 1x36W, model Philips. L’equip d’encès serà el 

convencional i es farà mitjançant un interruptor encastat en l’interior d’aquest.   

  

Enllumenat rampes:  

A cada costat del tram inferior de les rampes, s’han previst tres projectors encastats, 

amb lampada d’halogenurs, metàl·lics, model BEGA 2233. Aquests s’instal·laran a 1,5 

metres del terra.  

  

Enllumenat d’emergència i senyalització:  

S’han previst blocs autònoms d’emergència DAISALUX sèrie NOVA de 6w, a tots els 

passadissos de circulació, a l’entrada de tots els accessos a locals de serveis tècnics, 

vestíbuls previs i caseta de control, a l’inici de les rampes d’entrada i de sortida; i a 

cadascú dels trams de l’escales.  

  

Els equips indicats, tindran una font pròpia d’energia d’una duració mínima d’una 

hora, i entraran en servei en produir-se un tall d’alimentació a les zones d’enllumenat 

normal, o una disminució de la tensió d’alimentació per sota del 70% del seu valor 

nominal.   

  

Enllumenat rètols:  

S’han previst una sèrie de rètols lluminosos, que contenen una lluminària de 6W, 

fluorescent o PL, connectades a una bateria que permet el seu funcionament en cas 

de manca de fluid elèctric, durant 1hora.  

  

S’han previst els següents:  

 

• 4 Rètols lluminosos per indicar les sortides de vianants.  

• 3 Rètols lluminosos per indicar lavabos 

• 1 Rètol amb 4 lluminàries per indicar STOP INTRODUIR TIQUET, rampa sortida.  
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12.4 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS  
 

S’ha dotat a l’aparcament de les corresponents instal·lacions contra incendis, tenint en 

compte el que diu el Document Bàsic SI del Codi Tècnic de l’Edificació, referent a les 

instal·lacions en els locals d’ús de garatge.  

  

Les instal·lacions de Protecció Contra Incendis previstes són:  

  

• Instal·lació d’extinció d’incendis.  

• Instal·lació de detecció d’incendis i d’alarma.  

• Instal·lació de detecció de CO.  

  

Cal dir que, s’ha suprimit la instal·lació de ruixadors automàtics per haver-se previst una 

instal·lació de detecció de CO i per tractar-se d’un aparcament de més de 1500 m2 

que disposarà de vigilància permanent.   

 

12.4.1 Instal·lació d’Extinció d’Incendis 
Aquesta consistirà en la provisió d’extintors portàtils i de boques d’incendi equipades, 

distribuïts per tota la nau de l’aparcament.  

  

Per tractar-se d’un aparcament subterrani per a més de 5 vehicles, s’han previst 

extintors portàtils de tres tipus diferents:  

  

• 4 Extintors carro de pols de 25 kg.  

• 24 Extintors de pols de 6 kg.  

• 5 Extintors de CO2 de 5 kg.  

  

Aquests s’han distribuït de manera que es pugui disposar d’un extintor cada 15 metres 

de recorregut.  

 

Tenint això en compte, s’han previst cinc extintors per cada passadís de circulació. A 

més, sempre es disposarà d’un extintor manual a prop de cada origen d’evacuació i 

local de dependències.  

 

Tots els extintors aniran fixats al parament vertical dels suports, a una alçada de 1,70 m. 
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del terra, de manera que puguin ser utilitzats ràpida i fàcilment.  

  

I per tractar-se d’un aparcament per a més de 30 vehicles, s’han previst 8 boques 

d’incendis, situades en les proximitats de cadascuna de les sortides i locals de 

dependència, i en un punt estratègic, de manera que tot l’aparcament quedi cobert 

pel radi d’acció de les BIE’s.  

  

Els equips seran BIE-25, de mànega semirígida, complerts, per prevenció d’incendis, 

compostos d’armari metàl·lic, vidre i mànega de 20 m. de llargària, amb tots els seus 

accessoris. Es col·locaran en paraments verticals, de manera que el centre de la boca 

quedi a 1,5 m. del terra.  

  

S’instal·larà a més, una xarxa de canonades d’acer galvanitzat, en muntatge 

superficial i amb diàmetres adients que estipuli l’empresa encarregada, per alimentar 

les boques d’incendi. Aquesta rebrà càrrega d’aigua directa de l’exterior.  

  

Totes les boques d’incendi i els extintors mòbils es senyalitzaran mitjançant plaques 

fotolluminiscents.  

  

12.4.2 Instal·lació de Detecció d’Incendis i Alarma 
Per tractar-se d’un aparcament de superfície total construïda més gran que 500 m2 i 

amb sistema de ventilació forçada per a l’evacuació de fums, en cas d’incendi; s’ha 

previst una instal·lació de detecció i alarma.  

  

Per a la transmissió automàtica d’un senyal, s’han col·locat detectors 

termovelocimètrics convencionals, de manera que totes les places i passadissos 

quedin cobertes per aquests, a raó de: 1 detector cada 2 places d’aparcament.   

  

A més, tots els locals de servei, comptaran amb un detector òptic de fum analògics.  

 

La transmissió manual es farà mitjançant polsadors d’alarma que s’han previst a 

cadascun dels vestíbuls d’accés exterior i en punts estratègics dels passadissos de 

circulació. Tots els detectors i polsadors aniran connectats a la central d’alarma i 

detecció.   

Es connectaran un total de 274 detectors termovelocimétrics de temperatura, amb 
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pilot indicador d’alarma cadascun d’ells i 5 detectors òptics de fum analògics.  

 

12.4.3 Instal·lació de Detecció de CO  
Aquesta provocarà la posada en marxa de manera automàtica, dels ventiladors 

d’impulsió i extracció de l’aparcament, en cas de què es superin els nivells màxims de 

concentració de CO establerts.   

 

S’han previst detectors de CO, a les línies de suports i de manera alternativa, a raó de 

1 detector cada 30 m2 aproximadament.   

  

Aquests aniran muntats a una alçada no inferior a 2,20 m del nivell de la planta.  

  

Tenint en compte que una mateixa línia no pot alimentar més de 12 detectors de CO, 

s’ha dividit la nau en 2 zones independents que quedaran cobertes per 3 circuits 

cadascuna i agrupats seguint les mateixes zones de ventilació.  

  

 
Nº DE DETECTORS DE CO en un aparcament subterrani a la parcel·la de Cal Gana 

 

 

 

 

Els detectors de CO seran controlats des de la central de CO de 2 zones, que s’ha 

ubicat a la caseta de control.  

  

Totes les línies aniran per cable mànega de secció 4(1x5) mm2.  

  

12.5 INSTAL·LACIONS ESPECIALS  
 

 L’aparcament disposarà de les següents instal·lacions especials:  

  

ZONA ESQUERRA ZONA DRETA 

Circuit 1 9 Circuit 1 9 

Circuit 2 10 Circuit 2 10 

Circuit 3 9 Circuit 3 11 
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12.5.1 Instal·lació de Telefonia 
Es contractaran les línies telefòniques necessàries pel conjunt de sistemes de seguretat i 

control de l’aparcament.  

  

La connexió amb la xarxa de la Companyia Subministradora es realitzarà mitjançant 

una arqueta. Es preveu la ubicació d’aquesta dins d’un recinte, sota la rampa de 

sortida de l’aparcament. Es realitzarà la instal·lació del tram de tub per l’escomesa de 

C.T.N.E., i el tram per sota de la vorera amb tub corrugat de 60 mm. de diàmetre.  

  

12.5.2 Instal·lació de Megafonia i Interfonia 
Per tractar-se d’un aparcament d’ús exclusiu per a residents, i que no haurà de 

disposar de vigilància permanent, no ha calgut preveure un sistema de megafonia i 

interfonia, i segons com estipula el Plec de Condicions.  

  

En aquest cas, la intercomunicació dins de la nau, quedarà solucionada mitjançant el 

sistema de polsadors i alarmes que s’han previst al costat de cada boca d’incendis.  

  

12.5.3 Circuit tancat de Televisió 
S’ha previst un total de 15 cameres digitals i 1 domo mòbil, que s’hauran d’encarregar 

de la vigilància i el control de tot l’aparcament, per garantir la seguretat dels diferents 

usuaris.  

 

La ubicació d’aquests s’inclou al plànol corresponent del Document Núm.2 d’aquest 

Projecte i és la següent:  

  

• 3 Cameres digitals, en color, model Panasonic, cada una en el vestíbul previ de les 

escales 1-2-3.  

• Cameres digitals, en color, model Panasonic, per accessos de vehicles: 1 a la 

rampa de sortida i 1 a la rampa d’entrada a la nau.  

• 7 Cameres digitals, en color, model Panasonic, distribuïdes per l’interior de la nau i 

fixades als suports, de manera que es tingui un control de tots els passadissos de 

vehicles.  

• 1 Domo mòbil, amb doble rotació, al vestíbul d’accés a l’exterior de l’escala 4.  
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La gravació, el control i la transmissió a distància de les imatges de les cameres, es farà 

mitjançant un equip digital, que les enviarà al disc dur d’un ordinador model Philips, 

que s’ubiarà a la cabina de control.  

 

Aquest serà capaç d’emmagatzemar totes les gravacions de les cameres durant 15 

dies consecutius.  

 

12.5.4 Cabina de Control  
Des d’aquesta es gestionaran i controlaran les diferents instal·lacions de l’aparcament. 

Quedaran aquí ubicades:  

 

• Central de Detecció d’Incendis.  

• Central de Detecció de CO. 

• Central de Control dels circuits alimentats pel C.G.P.  

  

La sala de control s’ha ubicat al costat de la rampa de sortida, permetent la interacció 

amb els vehicles, dins d’un petit recinte normalitzat.  

  

12.6 INSTAL·LACIONS D’AIGUA 

 

12.6.1 Instal·lació de fontaneria 
Els punts de consum d’aigua de l’aparcament, previstos, són:  

 

• 4 Lavabos: personal específic, homes, dones, minusvàlids.  

• 4 Inodors: personal específic, homes, dones, minusvàlids.  

• 2 Urinaris: personal específic, homes.  

  

La Cia. Subministradora corresponent, serà l’encarregada de determinar el nombre 

d’escomeses necessàries, de la xarxa pública, per alimentar la instal·lació de 

fontaneria. Es tindrà en compte una escomesa mitjançant comptador per aigua 

sanitària i una altra per la connexió de les boques d’incendi BIE’s-25.  

12.6.2 Pous i bombes d’aigua 
S’han previst tres pous de bombes, per la recollida de les aigües pluvials i fecals, situats 
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al punt de nivell més baix de l’aparcament. Aquests recolliran les aigües pluvials de la 

xarxa de pericons existent de l’aparcament, i les aigües negres que provenen dels 

lavabos. Des d’aquest punt es farà la connexió a la xarxa exterior de clavegueram.  

 

En cada cas, es col·locarà una estació de bombeig formada per dues bombes 

submergibles.   

 

12.7 SENYALITZACIÓ  
  

Banderoles:  

Hi haurà 1 banderola a l’exterior de l’aparcament, al costat de la rampa d’entrada, 

que tindrà un peu d’acer galvanitzat i amb banderola de 80 x 80 cm.  

  

Senyalització vertical i horitzontal:  

L’aparcament disposarà de tota la senyalització vertical i horitzontal corresponent, per 

tal de garantir la correcta circulació i seguretat, a l’interior de la nau.   

  

S’indica en els plànols, la senyalització horitzontal prevista. Aquesta serà mitjançant 

pintura al terra, de color blau als carrils de circulació i gris a la zona de les places 

d’aparcament. Les indicacions, número, fletxes..., de color blanc i groc.  

 

Envers la senyalització vertical, al pressupost d’aquest projecte, s’ha previst una partida 

que tindrà en compte la ubicació d’un mínim de deu senyals verticals. La ubicació 

d’aquestes es realitzarà en funció del que disposi el Plec del Pla d’Aparcaments del 

Municipi.  

  

 

13 URBANITZACIÓ DE LA COBERTA  
  

S’ha tingut en compte donar una possible solució a la coberta de l’Aparcament 

objecte d’aquest Projecte.   

  

Atenent als condicionaments urbanístics de la parcel·la de Cal Gana (50% màxim: 

zona de parcs i jardins, 50% mínim: equipaments de nova creació) i a la superfície 
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ocupada per l’Aparcament: igual al 50% de la superfície total de la parcel·la; la 

proposta que es presenta en aquest projecte, consisteix en: la creació d’un espai 

obert i públic, que respondrà al primer condicionament.  

 

Com a conseqüència del disseny previst, la distribució de la superfície ocupada queda 

de la següent manera:  

 

 

PARÀMETRES D'OCUPACIÓ I SUPERFÍCIE de la urbanització de la coberta d'un aparcament 

subterrani a la parcel·la de Cal Gana (El Prat) 

 

SUPERFÍCIE TOTAL URBANITZADA 7.308,17 m2 

Superfície zones ajardinades 434,04 m2 

Superfície zona d'activitats lúdiques 1.135,31 m2  

Superfície restant: vials i zones de jeure 4.894,26 m2  

 

 

La definició i justificació de la solució proposada i de les activitats necessàries per a la 

construcció de la urbanització de la coberta, s’inclouen a l’Annex Núm. 6, 

“Urbanització de la Coberta”, d’aquesta Memòria.  

  

 

14 EXPROPIACIONS  
  

Per tractar-se d’un solar pertanyent a una entitat pública, que s’ha cregut com a 

única i possible promotora del projecte, no caldran expropiacions.  

  

 

15 SERVEIS AFECTATS  
  

Els serveis que es veuran afectats per la construcció d’un aparcament subterrani a la 

parcel·la de Cal Gana, seran: cinc lluminàries i una boca d’incendis.  

  

A l’Annex Núm. 7, “Serveis Afectats”, d’aquesta Memòria, es fa la descripció dels 
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serveis esmentats, i la definició i valoració de la seva reposició.  

 

 

16 TERMINI D’EXECUCIÓ I OBRA COMPLETA  
  

S’ha previst un termini d’execució de les obres de 16 mesos.   

 

A l’Annex Núm. 8, “Pla de Treballs”, de la present memòria, s’inclou el pla de treballs 

previst, orientador, de les diferents activitats que composen la construcció d’un 

Aparcament Subterrani a la parcel·la de Cal Gana i la Urbanització de la Coberta.   

  

 

17 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  
  

D’acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre de 1997, en el present Projecte 

s’inclou a l’Annex Núm. 9 de la Memòria, un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball.  

  

El pressupost de Seguretat i Salut ascendeix a 52.028,44 € (CINQUANTA-DOS MIL VINT-I-

VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS D’EURO), import que queda recollit com 

a Partida d’Abonament Íntegre, al Pressupost d’Execució Material del projecte.  

  

El cost previst s’ha obtingut per a la hipòtesi d’un nombre de treballadors en punta 

igual a 15, i representa un 1,20 % del Pressupost d’Execució Material del projecte.  

  

 

18 PLA DE CONTROL DE QUALITAT  
  

S’ha realitzat un Pla de Control de Qualitat de les unitats d’obra corresponents al 

Pressupost d’aquest Projecte, que s’inclou com a Annex Núm. 10 de la Memòria.  

  

Per la realització del Pla de Control de Qualitat, s’han utilitzat els preus de referència 

GISA 2004, del banc de criteris (març 2004).   
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El cost total d’execució material del Pla de Control de Qualitat, representa 

aproximadament el 1,30 % del pressupost d’execució material del Projecte, i ascendeix 

a la quantitat de 52.696,38 € (SEIXANTA MIL CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB 

VUITANTA-CINC CÈNTIMS D’EURO).  

 

 

19 PRESSUPOSTOS  
 

           TREBALLS PREVIS….………………………………………………………………………….....… 438,04 € 

           DEMOLICIONS………………………………………………………………………………… 30.534,51 €  

           MOVIMENT DE TERRES……………………………………………………………………… 329.739,12 € 

           FONAMENTS I CONTENCIÓ…….……………………………………………………….. 1.623.695,36 € 

           ESTRUCTURES………………………….……………………………………………………… 648.214,36 € 

           IMPERMEABILITZACIÓ  I JUNTS………….………………………………………………….… 2.248,97 € 

           DRENATGE I SANEJAMENT………………….………………………………………………… 8.831,82 € 

           TANCAMENTS…………………………………….……………………………………………. 13.762,82 € 

           ACABATS……………………………………………………………………………………... 751.908,51 € 

           INSTAL·LACIONS………………………………………………………………………...……183.156,28 € 

           PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ……………………….……………………………………. 8.227,34 € 

           URBANITZACIÓ……………………………………………….……………………………… 622.424,52 €   

           SERVEIS AFECTATS………………………………………………..…………………………….. 2.015,34 € 

           SEGURETAT I SALUT………………………………………………….………………………… 52.028,44 € 

 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL……………………………………………….. 4.277.225,43 €  
           13% DESPESES GENERALS…………………………………………………....……………. 556.039,31 €  

             6% BENEFICI INDUSTRIAL…………………………………………………………….....…. 256.633,53 €  

                

           16% IVA sobre 5.089.898,27 €  ( = P.E.M. + 13% P.E.M. + 6% P.E.M. )……….……… 814.383,72 €  

  

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRATA………………………………………… 5.904.281,99 €  

           EXPROPIACIONS……………………………………………………………………………….………... 0 €  

           PLA DE CONTROL DE QUALITAT…………………………………………………………… 83.051,56 €  

 

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ………………………. 5.987.333,55 €  
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20 DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE  
  

El present Projecte està format pels següents Documents:  

  

Document Núm.1:  MEMÒRIA I ANNEXES  

  

- Memòria  

 

- Annexes a la Memòria  

Annex Núm. 1         Reportatge Fotogràfic  

Annex Núm. 2         Estudi d’Alternatives 

Annex Núm. 3         Geologia, Hidrogeologia i Geotècnia 

Annex Núm. 4         Moviment de terres 

Annex Núm. 5         Fonaments, Murs i Estructures 

Annex Núm. 6         Urbanització de la Coberta 

Annex Núm. 7         Serveis Afectats 

Annex Núm. 8         Pla de Treballs  

Annex Núm. 9         Estudi de Seguretat i Salut  

Annex Núm. 10       Pla de Control de Qualitat  

Annex Núm. 11       Justificació de Preus  

Annex Núm. 12       Gestió Mediambiental  

Annex Núm. 13       Pressupost per al Coneixement de l’Administració  

  

Document Núm. 2:  PLÀNOLS  

  

Document Núm. 3:  PLEC DE CONDICIONS  

 

Plec de Condicions Generals   

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

 

Document Núm. 4:  PRESSUPOST  

  

Amidaments   

Quadre de Preus núm.1  

Quadre de Preus núm.2  



                ETSECCPB - Lucía Hidalgo Olea                                                                                                                       MEMÒRIA 
 

Aparcament Subterrani a la parcel.la de Cal Gana i Urbanització de la Coberta. 39 

Pressupost   

Resum del Pressupost 

 

 

21 CONLUSIONS  
  

Amb tot el que s’exposa en la present Memòria i els seus Annexes, així com en la resta 

de documents del projecte, es considera aquest suficientment justificat per a ésser 

sotmès a la consideració de la Superioritat.  

         

 

 

Barcelona, Maig del 2009 

L’Autora del Projecte 

 

 

 

 

 

Lucía Hidalgo Olea 

Enginyeria de Camins, Canals i Ports. 
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Fotografia 1.  Detall de la senyalització actual de l’aparcament. 
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1 VISTES DELS VIALS DEL PERÍMETRE DE LA PARCEL·LA DE CAL GANA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotografia 2.  Estacionament de vehicles a la calçada del Carrer de Tarragona. 
Al fons, Carretera de la Bunyola. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 3.  Estacionament de vehicles a la calçada del Carrer de Tarragona. 
Al fons, Carretera de la Marina. 
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Fotografies 4 i 5.  Estacionament de vehicles a la calçada de la Carretera de la 

Bunyola. 

 

 

 

 

Fotografies 6 i 7.  Estacionament de vehicles a la calçada del Carrer de Mataró. 
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Fotografia 8.  Nova urbanització de la Carretera de la Marina.  

A la dreta, estacionament de vehicles a la calçada del Carrer de Mataró. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 9.  Detall de l’entrada I sortida de l’aparcament pel Carrer de Tarragona. 
 

 



                ETSECCPB - Lucía Hidalgo Olea                                                                                                              ANNEX NÚM. 1 
REPORTATGE FOTOGRÀFIC             

Aparcament Subterrani a la parcel.la de Cal Gana i Urbanització de la Coberta. 7 

2 VISTES DE L’INTERIOR DE L’APARCAMENT DE LA PARCEL·LA DE CAL 

GANA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografia 10.  Accés actual de l’aparcament, pel Carrer de Mataró. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia 11.  Aparcament, al fons Carrer de Mataró. 
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Fotografia 12.  Aparcament, al fons Carrer de Mataró i Carretera de la Bunyola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fotografia 13.  Aparcament, al fons Carretera de la Bunyola. 
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Fotografia 14.  Aparcament, al fons Carrer de Tarragona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 15.  Accés actual de l’aparcament, pel Carrer de Tarragona. 
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Fotografia 16.  Aparcament, al fons Carrer de Tarragona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 17.  Aparcament, al fons Carretera de la Marina i Carrer de Mataró. 
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3 SERVEIS AFECTATS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 18.  Detall Servei Afectat: Lluminàries. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 19.  Detall Servei Afectat: Boca d’Incendis. 
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1 INTRODUCCIÓ 
 

Aquest annex té com objecte: l’anàlisi dels avantatges I inconvenients del ventall de 

possibilitats a tenir en compte davant el disseny d’un Aparcament Subterrani a la 

parcel·la de Cal Gana, del municipi del Prat de Llobregat; per tal de justificar les 

solucions que queden descartades, i quedar-se finalment amb la solució adoptada en 

aquest projecte. 

 

Els diferents camps d’anàlisi que s’han tingut en compte per valorar la solució final són: 

 

- La ubicació de l’aparcament. 

- Els accessos. 

- La geometria de l’aparcament.  

- La disposició dels vehicles. 

- L’estructura. 

 

Cal dir que el fet de què l’aparcament sigui subterrani és una opció que no s’ha 

cregut convenient discutir ja que en la zona del projecte, és obligat que el tipus 

d’aparcament sigui subterrani doncs: construir un aparcament per sobre de la cota 

del terreny provocaria un gran impacte visual i a més, suposaria haver de requerir de 

sòl que es té assignat per altres usos. 

 

 

2 DEFINICIÓ I DISCUSSIÓ D’ALTERNATIVES 
 

 2.1   ENVERS LA UBICACIÓ DE L’APARCAMENT 
 

La ubicació definitiva de l’aparcament subterrani ve condicionada pel principal motiu 

de la seva projecció, que és el de solucionar la problemàtica futura d’aparcament 

dels usuaris que en l’actualitat utilitzen l’interior de la parcel·la de Cal Gana. 

 

Tenint en compte que aquests usuaris en realitat són residents de la zona on es troba la 

parcel·la de Cal Gana, la localització del nou aparcament hauria de ser el més a prop 

possible de la superfície afectada. 
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S’ha de tenir en compte, també, que per tractar-se d’un aparcament subterrani; 

només es podran intervenir aquells terrenys on encara no s’ha edificat o que poden ser 

motiu de noves intervencions. Aquest és el cas de les zones verdes  i de la parcel·la de 

Cal Gana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura A2.1  Plànol del Prat de Llobregat on s’indiquen els possibles emplaçaments de l’aparcament 

subterrani. 

 

 

Per l’estudi de la ubicació definitiva s’ha recorregut a un plànol de la zona. En aquest 

s’ha observat que les localitzacions que presenten els condicionadors necessaris són: 

els Jardins de la Pau, la Plaça de Blanes, la Plaça de la Constitució i la parcel·la de Cal 

Gana. 

 

Malgrat això, les tres primeres localitzacions s’han hagut de descartar a priori doncs ja 

estan incloses dins del Pla d’Aparcaments del municipi del Prat i seran intervingudes 

durant els propers anys. Per tant, l’única opció que queda és el solar afectat per la 

reordenació de la  superfície.  

 

És a dir, s’ha escollit la parcel·la de Cal Gana per a l’emplaçament de l’aparcament 
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subterrani. 

 

 2.2   ENVERS ELS ACCESSOS 
 

Per la determinació dels accessos de l’aparcament s’ha tingut en compte: 

 

- La longitud de les vies circumdants de la parcel·la: un carrer massa curt podria 

produir problemes en la fluïdesa del trànsit degut a la interacció amb l’entrada i/o 

sortida de la nau. 

 

- La intensitat del trànsit de les vies circumdants de la parcel·la: un carrer amb molta 

intensitat de trànsit pot esdevenir perillós per incorporar en el mateix l’entrada i/o 

sortida de vehicles a l’aparcament, de manera que necessitaria de l’habilitació de 

carrils auxiliars que permetessin l’accés amb seguretat. 

 

- El sentit de circulació de les vies circumdants de la parcel·la així com les possibles 

rutes que permeten. 

 

En aquest cas, la parcel·la de Cal Gana es troba envoltada per 4 vies: la carretera de 

la Marina al nord-est, la carretera de la Bunyola al sud-oest, el carrer de Tarragona al 

nord-oest i el carrer de Mataró al sud-est. Per tant, existeixen 4 alternatives possibles I 

s’ha de triar la més adient segons els criteris abans esmentats. 

 

La carretera de la Marina i la carretera de la Bunyola tenen una longitud de 75 metres 

aproximadament.  

 

La primera és de sentit doble (amb una amplada de 4,5 metres) i la segona és de 

doble únic (amb una amplada de 7 metres). Ambdues es poden considerar artèries 

col·lectores del trànsit a la xarxa sud-est del municipi, ja que el connecten directament 

amb l’exterior.  En conseqüència, la intensitat del trànsit és important.  

 

Per altra banda, aquestes carreteres formen part del recorregut de les línies de bussos 

urbans i interurbans del municipi I en el cas de la carretera de la Bunyola, una de les 

parades es troba en la vorera de la parcel·la de Cal Gana (figura A2.2).  
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Per tant, en primera instància aquestes vies no serien les més adients per ubicar els 

accessos de l’aparcament. A més, en cas de què es decidís el contrari, s’hauria de 

recórrer a la construcció d’un carril addicional i l’amplada de què disposen no és 

suficient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura A2.2  En la carretera de la 

Bunyola i de la Marina es troben les 

parades de les línies de bussos urbans i 

interurbans del municipi. 
 

 

 

Els carrers de Tarragona i de Mataró tenen una longitud de 21 metres 

aproximadament. Són de sentit únic i no són carrers principals, de manera que la 

intensitat del trànsit no és tan important com en els casos anteriors. Però permeten la 

incorporació a les vies directes d’entrada i sortida del municipi.  

 

Per tant, ambdues vies podrien ser candidates per la ubicació dels accessos de 

l’aparcament. No obstant, a igualtat de condicionadors, l’amplada del carrer de 

Tarragona (12,3 metres) és el doble que la del carrer de Mataró (6 metres). De manera 

que en el primer cas es facilita més la mobilitat dels vehicles dins de la via i la gestió als 

accessos de l’aparcament. 

 

La descripció d’aquests carrers i la visió del seu paper dins del municipi del Prat de 

Llobregat, fa pensar que el carrer de Tarragona seria el més adient per a ubicar 

l’accés d’un Aparcament Subterrani a la parcel·la de Cal Gana. 
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D’aquesta manera, la ubicació de l’accés rodat hauria de quedar integrat amb les 

futura reorganització de la superfície de la parcel·la, de manera que interferís el mínim 

possible en la vorera i en l’arbrat ja existent, pertanyents a aquesta. A més, per tal de 

minimitzar l’espai dedicat als accessos és aconsellable no segregar-los i recórrer a una 

única rampa amb 2 sentits de circulació. 

 

 

 

 
Figura A2.3  Denominació de les vies que envolten la parcel·la de Cal Gana i indicació del sentit de 

circulació dels vehicles. L'ample de les vies s'ha destacat amb color taronja. 
 

 

És per això que s’ha aprofitat l’accés existent en l’aparcament provisional en 

superfície, per a la projecció de l’accés a la nau. Es tracta d’un accés perpendicular 

al carrer de Tarragona, de manera que facilita la maniobra dels vehicles i soluciona el 

problema d’haver de disposar d’espais pertanyents als vials.  

 

L’accés es defineix mitjançant una única rampa de dos carrils: un d’entrada i un de 

sortida, per obligar a què els cotxes entrin d’un en un i així redueixin la seva velocitat. 

 

 

Accés actual dels vehicles a 
la parcel·la de Cal Gana 

 Carrer de Mataró 

    Carrer de Tarragona 

            
Carretera de 
la Bunyola 

            
Carretera de 

la Marina P 
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 2.3   ENVERS LA GEOMETRIA DE L’APARCAMENT  
 

Un cop escollida la ubicació de l’aparcament i dels accessos, es procedeix a 

determinar la geometria de l’aparcament.  

 

Prèviament a la formulació de cap hipòtesi, s’ha de tenir present la definició actual de 

la parcel·la: 

 

Es tracta d’un solar de forma de trapezi, totalment pla, amb una superfície de 

14.152,87 m2, sense tenir en compte els passos de vianants de tot el perímetre.   

 

El principal condicionant de la geometria de l’aparcament és que, encara de què es 

tracti d’una edificació de tipus subterrani, igualment s’haurà d’adaptar a la 

reordenació futura que sofrirà la superfície de la parcel·la de Cal Gana.  

 

Per tant, la informació de partida de què es disposa són els paràmetres urbanístics que 

l’Ajuntament té estipulats envers de el seu ús.  

Aquests són: 

 

- 50% màxim, parcs i jardins. 50% mínim, equipaments de nova creació i àmbit local 

(7b). 

 

- Tipus d’ordenació d’edificació: edificació aïllada d’alçada màxima: 15 m (PB+3P) 

traduïda com a habitatges de  lloguer per a joves. 

 

Tenint en compte la superfície total de la parcel·la, aquests paràmetres es tradueixen 

en la destinació d’aproximadament 7.000 m2 per a cadascú dels usos. 

 

Llavors, es fan les següents premisses referents a la definició de l’aparcament: 

 

Que l’aparcament ocupi únicament els terrenys destinats a parcs i jardins, pels 

següents motius: 

 

- Per què el subsòl pertanyent a la zona d’edificació aïllada pugui ser destinat a la 

construcció de les corresponents plantes soterranis. De manera que els nous 
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habitatges podrien disposar d’un aparcament particular i independent (d’ús 

exclusiu per al veïnat) al de l’objecte d’aquest projecte. 

 

- Per què les càrregues que transmet al subsòl una obra del tipus parcs i jardins són 

considerablement menors a les que transmet una obra del tipus edificació. Això 

afecta a la tipologia i al dimensionat de l’estructura de l’aparcament i per tant, al 

aspecte econòmic. En el segon cas, per a la mateixa superfície útil d’aparcament, 

el cost augmentaria significantment, podent esdevenint no rentable l’execució de 

l’obra.  

 

Que l’aparcament sigui d’una única planta, pels següents motius: 

 

- Des del punt de vista econòmic i des del punt de vista de durada de l’obra: 

interessa minimitzar l’excavació. 

 

Finalment, només queda definir la forma de la planta.  

 

Aquesta ve determinada per: 

 

- Les dimensions mínimes exigides en les places de vehicles, els carrils de circulació i 

els accessos (segons el plec de condicions); per tal de donar estacionament a un 

total de 301 vehicles tipus turisme. 

 

- El disseny de la superfície destinada als parcs i jardins, corresponent a la coberta 

de la nau de l’aparcament subterrani. Interessa que aquesta sigui un espai 

comunitari que esdevingui un nucli d’unió de la zona destinada a l’edificació 

d’habitatges, així com de les edificacions ja existents; i que denoti la mateixa 

jerarquia des de qualsevol punt de la parcel·la. Això fa pensar en la concepció 

d’un espai central i simètric.  

 

- La definició de la geometria dels accessos, ja que la planta haurà d’adaptar-se a 

aquesta. A més s’aprofita el fet de què els accessos puguin donar lloc a una divisió 

visible i conscient de la tant àmplia superfície actual, creant-se així, nous espais- 

sectors ben diferenciats en conjunció amb la urbanització de la coberta. 
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Tenint en compte les premisses anteriors,  s'han fet diferents encaixos (de la figura A2.4  

a la figura A2.9 ) 

 

 
                                      
 

                                            

 

 
        Figura A2.4 

 
 

  

 

 

 

 
     Figura A2.5 

 
 
 

 

 

 
 
 

         Figura A2.6 
 

 
 
 
 
 
 
 

     

 
  Figura A2.7 
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Les dos primeres figures (figura A2.4 i figura A2.5) s'han descartat a priori per 

desharmonitzar amb l'ordenació de l'entorn: la divisió de la parcel·la queda molt 

forçada, i el sòl reservat a zona verda no integra l'embocadura de la via perpendicular 

al Carrer de Tarragona, ni l'espai obert existent al Carrer de Mataró.  

 

Llavors es planteja fer la divisió respecte l'eix major de la superfície. Igualment la divisió 

queda molt forçada, i la línia de façana i de zona verda es veuen descompensades 

respecte les carreteres de la Bunyola i de la Marina.  

 

A més, tenint en compte l'orientació del solar, en la figura A2.6, l'hora de més sol (12 

del migdia, direcció sud) quedaria interrompuda per la façana de l'edifici (avantatge 

a tenir en compte per a ell)  i per tant, no podria ser aprofitada per l'espai obert.  

 

Per tant, s'ha plantejat el cas contrari (figura A2.7) però aquest presenta l'inconvenient 

de no contenir l'accés actual de l'aparcament en superfície (cal recordar que una de 

les premisses que s'han fet en aquest apartat, és utilitzar l'accés actual per donar lloc al  

futur accés de l'aparcament subterrani). 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Figura A2.8 
 

 

 

 

 

 

 
 Figura A2.9 
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Per altra banda, s'han plantejat també les alternatives de les A2.8 i A2.9, com a solució 

de potenciar l'equanimitat de tots els elements del conjunt: en aquests dos casos, tots 

els costats presenten línia de façana i zona verda. 

 

No obstant, continuen sent un primer esbós amb un valor afegit (ja conceben l'interior i 

exterior de la parcel·la com un conjunt) que ens acosta, cada cop més, a la solució 

final. La figura A2.8 és una solució totalment inviable: no és funcional (recorreguts dels 

vehicles massa llargs) i no compliria amb alguns aspectes de la normativa contra 

incendis. Llavors, la figura A2.9 sembla més interessant per concentrar tot el complex 

de l'aparcament en un conjunt compacte, amb dimensions que a priori, semblen que 

possibilitaran la circulació interior. Però per trobar-se aïllat dels vials, es planteja el 

problema de l'accés interior... 

 

Finalment s’ha optat per una planta de forma rectangular, d’uns 147 metres de 

longitud en el tram paral·lel als carrers de Tarragona i de Mataró, i d'uns 46 metres en el 

tram paral·lel a les carreteres de la Bunyola i de la Marina (figura A2.10). Afegint la 

superfície dels accessos, això suposa una superfície total de 7.044,54 m2.  

 

S’ha tingut present no afectar les zones viàries ja existents, i que la solució quedi 

integrada dins de la parcel·la per tal de què no comporti problemes en el futur. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura A2.10  Solució final adoptada, envers la geometria de la planta d'un Aparcament Subterrani a la 

parcel·la de Cal Gana. 

C/ de l’A

P 
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 2.4   ENVERS LA DISPOSICIÓ DELS VEHICLES 
 

Pel marcat caràcter longitudinal de l’aparcament, la disposició de les places es fixa a 

banda i banda d’un passadís central.  

 

Les possibles alternatives que poden sorgir en aquest cas, són les diferents maneres 

d’estacionament existents: disposar els vehicles en bateria (a), en semi-bateria (b) o en 

paral·lel (c) amb els passadissos. 

 

Aleshores, per a un mateix tram d’estacionament, es tenen en compte els següents 

aspectes derivats del tipus d’estacionament: l’ample de la plaça que sol·liciten i el 

nombre total de vehicles que hi caben. 

 

Òbviament l’aparcament en paral·lel queda descartat ja que encara que en primera 

instància sembli que minimitzi la superfície útil (donant lloc a la projecció d’un major 

nombre de trams per aparcar i/o de vials per a circular); també redueix 

considerablement el nombre d’estacionaments. De manera que per poder aconseguir 

el mateix nombre total de places de vehicles, es necessitaria disposar d’una superfície 

major i això no és possible, ni viable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura A2.11  Esquema de les diferents possibilitats de disposició dels vehicles. 
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Llavors ens centrem en l’aparcament en bateria. En l’esquema s’observa que l’angle 

d’inclinació de les places influeix poc en l’amplada total (places i passadís) ja que si 

bé el passadís pot ser més estret degut a que l’accés a les places és més fàcil, 

aquestes en estar inclinades i seguir sent rectangulars ocupen més espai 

transversalment.  

 

Però el motiu principal de l’elecció és el fet de què a mesura que l’eix principal de 

l’estacionament s’allunya de la perpendicular, el nombre de places total que hi caben 

en el tram disminueix, sent el nombre total màxim en l’estacionament en bateria a 90º. 

És per això que, per tal d'aprofitar l’espai disponible, es decideix disposar els vehicles 

en bateria a 90º. 

 

 2.5   ENVERS L’ESTRUCTURA 
 

 2.5.1 Indicadors 

 

Els elements estructurals d’un aparcament subterrani a la parcel·la de Cal Gana, que 

s’han analitzat, han estat: 

 

- El forjat de la coberta. 

- Els fonaments. 

- El tancament i la contenció del perímetre de la nau. 

 

Per a cadascun dels casos i per tal de determinar quina de les alternatives estructurals 

és la millor, s’ha realitzat un anàlisi multicriteri tenint en compte els següents indicadors 

o criteris:  

  

- Cost: Aquest indicador estableix una valoració econòmica de les diferents 

tipologies  estructurals. El seu interès és prioritat, ja que els costos destinats a les 

estructures d’una obra del tipus aparcament subterrani, solen representar un 

percentatge elevat respecte del total. És per això que es tindrà un especial 

mirament a aquelles estructures que minimitzin els costos.  

 

- Temps d’execució: Cadascuna de les alternatives que es plantejaran, presenten 
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diferents temps d’execució. Aquest indicador reflecteix una sensibilitat sobre les 

molèsties que genera, de forma inherent, la construcció de l’aparcament als veïns 

de la zona. 

 

- Facilitat d’execució: L’execució de l’estructura va lligada directament amb el seu 

cost i amb el seu temps d’execució. A mida que aquesta es fa més complexa, es 

requereix d’equips i de ma d’obra especialitzats i d’un control exhaustiu en el 

temps de posada en obra.  

 

- Idoneïtat tècnica: El conjunt estructural de l’obra d’un aparcament subterrani, està 

composat per una sèrie d’elements diferents que a la vegada han de treballar 

conjuntament i garantir un correcte funcionament envers la capacitat portant. 

Això s’aconsegueix mitjançant l’elecció de la tipologia que millor respongui 

davant una sèrie de condicionadors estructurals, i mitjançant la continuïtat en el 

disseny de tot el complex.  

 

- Estètica: Aquest és un indicador que té en compte aspectes més subjectius 

respecte als  indicadors anteriorment exposats. Principalment fa referència a 

l’acabat de l’estructura.  

 

Segons les definicions donades per a cadascun dels indicadors, s’ha assignat una 

ponderació (de l’1 al 3) a cadascun d’aquests:  

 

Criteri Cost 
Temps 

d’execució 

Facilitat 

d’execució 

Idoneïtat 

Tècnica 
Estètica 

Pes assignat 3 2 2 3 1 

 

 

Cal dir que en el cas de l'anàlisi dels fonaments i de l'estructura de tancament i 

contenció de la nau, no s'ha cregut convenient tenir en compte el criteri de l'estètica: 

 

Criteri Cost 
Temps 

d’execució 

Facilitat 

d’execució 

Idoneïtat 

Tècnica 
Estètica 

Pes assignat 3 2 2 3 0 
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 2.5.2 Forjat de la coberta 
  

A continuació es presenten les diferents alternatives referents al forjat de la coberta, i la 

seva valoració (de l’1 al 5) per a cada criteri:  

 

Construcció de la coberta mitjançant un forjat mixt: consistent en una coberta de prelloses 

prefabricades pretensades i posterior formació de llosa de cantell constant mitjançant 

el formigonat in situ. 

 

 
Construcció de la coberta amb plaques alveolars:  

Cost: És una solució molt costosa. 1 

Temps 

d’execució: 

Es tracta d’una solució ràpida, ja que no requereix d’encofrat: són 

les mateixes prelloses les que fan d’encofrat. 

 

4 

Facilitat: 

En principi, la seva utilització és molt senzilla. Però segons siguin les 

dimensions de les mateixes, el seu pes pot adquirir unes magnituds, 

que facin dificultosa la seva maniobra. 

 

3 

Idoneïtat 

tècnica: 
S’adapta perfectament a l’intereix de la malla reticular dels pilars. 

 

5 

Estètica: 
L’acabat del forjat pot quedar a la vista, sense haver de requerir 

d’altre tipus d’acabat. 

 

5 

 

Cost: 

A priori és una solució econòmica, però degut a què les dimensions 

de les plaques estan limitades pel fabricant, pot condicionar el 

disseny de la nau i els costos generals. 

 

3 

Temps 

d’execució: 

Es tracta d’una solució ràpida.  

4 

Facilitat: 

En principi, la seva utilització és molt senzilla. Però segons siguin les 

dimensions de les mateixes, el seu pes pot adquirir grans magnituds 

que facin dificultosa la seva maniobra. 

 

3 

Idoneïtat 

tècnica: 

Degut a què les dimensions de les plaques estan limitades pel 

fabricant, pot presentar  problemes d’adaptació amb l’intereix de la 

malla reticular dels pilars. 

1 

Estètica: 
L’acabat del forjat pot quedar a la vista, sense haver de requerir 

d’altre tipus d’acabat. 
5 
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Construcció de la coberta mitjançant un forjat postesat: 

 
Construcció de la coberta mitjançant un forjat reticular de cassetó recuperable: 

 

 

Cost: 

Encara que el seu cost és inferior al de la solució anterior, continua 

sent una solució molt cara. 

 

3 

Temps 

d’execució: 

Lentitud d’execució degut al temps invertit en haver d’armar 

l’encofrat i col·locar l’armadura. 

 

3 

 

Facilitat: 

Gran facilitat d’execució deguda a la familiarització que posseeixen 

els constructors en la realització de les mateixes. 

 

4 

 

 

Idoneïtat 

tècnica: 

S’adapta perfectament a l’intereix de la malla reticular dels pilars. 

S’adapta perfectament als buits del forjat i a les irregularitats de la 

geometria de l’estructura. 

Per tractar-se d’un forjat alleugerit, implica menor pes mantenint la 

capacitat per a suportar elevades sobrecàrregues. 

 

 

5 

Estètica: 

 

L’acabat del forjat pot quedar a la vista, sense haver de requerir 

d’altre tipus d’acabat. 

5 

 

A partir de la ponderació donada a cadascun del indicadors, es pot obtenir la 

valoració final (en funció dels criteris definits) per a cadascuna de les hipòtesis referents 

al forjat de la coberta: 

Cost: 
Encara que el seu cost és inferior al de la solució anterior, continua 

sent una solució molt cara. 

 

3 

Temps 

d’execució: 

Minimitza el temps total de construcció ja que permet desentibar 

abans que en els forjats no postesats i  també per què la seva 

posada en obra requereix de menor material necessari. 

 

4 

Facilitat: 
Presenta una dificultat d’execució superior a la de les altres solucions 

considerades, ja que necessita de mà d’obra especialitzada. 

 

1 

Idoneïtat 

tècnica: 

Resolen la incompatibilitat de grans llums i cantells petits. 

La seva utilització no és convenient en cas de què les llums, en 

ambdues direccions, siguin distintes. 

Dificulten l’execució dels buits del forjat necessaris per al pas de les 

instal·lacions, ja que no es pot tocar els tendons (l’estructura 

col·lapsaria). 

 

2 

Estètica: 
L’acabat del forjat pot quedar a la vista, sense haver de requerir 

d’altre tipus d’acabat. 
5 
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És a dir, segons l’anàlisi multicriteri, l’opció més adient per a la materialització de la 

coberta de la nau de l’aparcament, és la construcció d’un forjat reticular de cassetó 

recuperable. 

 

 2.5.3 Fonaments 
 

Fonaments mitjançant grup de pilons de formigó in situ: 

 
Cost: Encara que a priori es tracta d'una solució cara (i s'ha de tenir en 

compte el gran nombre de pilons a executar i les longituds a 

assolir), la naturalesa del terreny facilita el treball i per tant, 

augmenta el rendiment. De manera que es poden abaratir els 

costos de mà d'obra i de lloguer de la maquinària. Envers el 

material, les quantitats a emprar poden esdevenir les mateixes 

que en el cas d'altra alternativa; però suposen que no s'hagin de 

sobredimensionar les estructures superiors. 

4 

Temps 

d’execució: 

Si les condicions climàtiques són favorables, degut a la naturalesa 

del terreny, els pilons poden ser barrinats. A més, permet treballar 

per trams, podent executar altres elements de la planificació, a 

l'hora. 

5 

Facilitat: Gran facilitat d’execució, degut a la naturalesa del terreny.  5 

Idoneïtat tècnica: Gran capacitat per suportar grans càrregues i adients per 

treballar en terrenys saturats i amb baixa capacitat portant, com 

és aquest cas. 

5 

 

 PES Prelloses Alveolar Postesada Reticular 

Cost: 3 1 3 3 3 

Temps d’execució: 2 4 4 4 3 

Facilitat: 2 3 4 1 4 

Idoneïtat tècnica: 3 5 1 2 5 

Estética: 1 5 5 5 5 

TOTAL  18 17 15 20 
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Fonaments mitjançant únicament una llosa de subpressió:  

 

Cost: Per tractar-se d'una superfície diàfana de gran magnitud, amb un 

intereix entre pilars significant; treballar únicament amb una llosa 

de subpressió suposa haver de donar-li a aquesta un gran cantell 

que pot resultar inviable econòmicament. 

3 

Temps 

d’execució: 

Ràpida execució deguda a la familiarització que posseeixen els 

constructors en la realització de la mateixa. A més, permet 

treballar per trams, podent executar altres elements de la 

planificació, a l'hora. 

5 

Facilitat: Gran facilitat d’execució deguda a la familiarització que 

posseeixen els constructors en la realització de les mateixes. 

5 

Idoneïtat tècnica: Segons les dades geotècniques, el nivell freàtic es troba a 

aproximadament 4 m de profunditat respecte el nivell del terreny. 

Degut a què la cota dels fonaments es troba per sobre del nivell 

freàtic, és necessari realitzar una llosa de subpressió.  Però com ja 

s'ha indicat en el primer criteri, treballar únicament amb una llosa 

de subpressió suposa haver de donar-li a aquesta un gran cantell 

que pot resultar inviable tècnicament. 

2 

 

 

La valoració final (en funció dels criteris definits) per a cadascuna de les hipòtesis 

referents als fonaments de la planta soterrada, és: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tant, els fonaments seran del tipus profund, mitjançant grups de pilons de formigó in 

situ. De totes maneres, s'haurà d'executar també una llosa de subpressió, degut a què 

la cota del nivell freàtic es troba molt a prop del paviment de la nau de l'aparcament 

subterrani. Gràcies a l'execució dels pilons, aquesta podrà assolir un cantell mínim de 

30 cm, i transmetrà les càrregues mitjançant l'execució dels enceps. 

 PES Grup de pilots Llosa de subpressió 

Cost: 3 3 3 

Temps d’execució: 2 5 3 

Facilitat: 2 5 5 

Idoneïtat tècnica: 3 5 2 

TOTAL  18 13 
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 2.5.4 Tancament i contenció del perímetre de la nau 
 

Construcció d’una pantalla contínua: 

 

Cost: A priori es tracta d'una solució cara degut a la complexitat de la 

maquinària, i a què les dimensions de treball són importants. Això 

s'amplifica en el cas que s'hagués de recórrer a un nivell 

d'ancoratges. 

4 

Temps 

d’execució: 

Es tracta d'una solució ràpida, sempre que les condicions de 

l'entorn siguin favorables. No obstant, no permet l'excavació fins 

la seva execució i per tant, impossibilita l'execució paral·lela 

d'altres elements (com pot ser el cas del pilons).  

2 

Facilitat: Encara que necessita de mà d’obra especialitzada, es tracta 

d'una solució fàcil d'executar, degut a la naturalesa del terreny. 

4 

Idoneïtat tècnica: Tenint en compte que els terrenys que envolten la nau de 

l'aparcament seran destinats també a edificis amb la 

corresponent planta soterrani, els ancoratges poden interferir en 

la construcció dels mateixos i a l’inrevés, podent donar lloc a 

desastres imminents. 

3 

 

Construcció d’un mur continu, enconfrat a dues cares i pilotat: 

 

Cost: Generalment és una solució més cara que l'anterior ja que 

requereix de més unitats d'execució i més acurades: encofrat i 

desencofrat a dues cares, formigonat, replè de terres, drenatge i 

impermeabilització del mur...Quan es tracta de grans longituds, 

un bon rendiment de treball pot abaratir els costos finals. 

3 

Temps 

d’execució: 

Encara que es tracta d’una solució més complexa per tant, més 

lenta a priori; permet l’excavació inicial de les terres; I per tant, 

poder executar altres elements estructurals en paral·lel, com és el 

cas dels pilons i de la llosa de subpressió. 

5 

Facilitat: Degut a la diversitat dels treballs, es requereix d'una millor 

coordinació en els treballs.  

3 

Idoneïtat tècnica: Es disposa de suficient espai per a l’excavació dels talussos de tot 

el perímetre de la planta. No interfereix en les actuacions dels 

terrenys del contorn. Per tal de poder garantir la seva estabilitat i 

seguretat estructural, es poden pilotar, i d'aquesta manera també 

es dóna continuïtat a la malla de pilons de l'interior de la nau. 

5 
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La valoració final (en funció dels criteris definits) per a cadascuna de les hipòtesis 

referents al tancament i la contenció de tot el perímetre de la planta soterrada, és: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segons l'anàlisi multicriteri, sembla millor opció fer el tancament del perímetre de la nau 

mitjançant murs de contenció de formigó in situ, encofrats a dues cares. Aquests 

també disposaran dels corresponents fonaments, que seran del mateix tipus que els de 

l'interior de la nau: grups de pilons de formigó in situ. 

 
 
 
 
 

 PES Pantalla Mur perimetral 

Cost: 3 4 3 

Temps d’execució: 2 2 5 

Facilitat: 2 4 3 

Idoneïtat tècnica: 3 3 5 

TOTAL  13 16 
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Per a l’obtenció de les dades geològiques, hidrogeològiques i geotècniques de la 

parcel·la en què s’ha projectat l’obra de l’Aparcament Subterrani, s’ha recorregut al 

departament del Pla del Delta i d’Urbanisme de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.   

  

No obstant, no s’ha pogut disposar de la informació exacta de la mateixa parcel·la, 

degut a diferents motius que es presenten a continuació:  

  

El més obvi, és el fet de què aquesta no ha sofert mai cap tipus d’intervenció. Si més 

no, fins fa pocs anys era propietat d’un pagès que tenia allà la seva collita, i en 

l’actualitat es troba únicament pavimentada per tal de poder solucionar el problema 

d’aparcament de la zona.   

  

Llavors, apareix la possibilitat de recórrer a les construccions més properes que 

existeixen al voltant de la parcel·la, però degut a què aquestes es van  construir abans 

de què s’exigís cap estudi geotècnic en els projectes d’edificació, tampoc disposen 

de cap informació envers el terreny.   

  

A la fi, el radi d’expectatives s’augmenta a tota la població i sorprenentment es troba 

que aquest poble no disposa encara de cap obra subterrània rellevant i per tant, de 

cap tipus d’informació envers el terreny que es pugui demanar.   

  

Això es deu a la zona en què es troba aquesta població: la zona del Delta del 

Llobregat i per la seva proximitat al mar. Encara hi ha la filosofia dels constructors que 

no volen anar cap a baix.  

  

Per sort, actualment hi ha un projecte aprovat en aquest poble, que sí ha hagut de 

disposar d’un estudi geotècnic. Es tracta d’una residència de dia, ubicada a 

l’Avinguda Onze de Setembre, entre els carrers de Montjuïc i de Serra del Cadí, a 1000 

metres aproximadament del solar en qüestió. I l’Ajuntament, coneixedor d’aquesta, ha 

facilitat les vies per poder assolir l’objectiu.   

  

Cal afegir que, encara que interessava que l’informe pertanyés a una zona molt 

propera de la parcel·la, gràcies a la informació rebuda per part del personal de 

l’Ajuntament expert en la tipologia del terreny del Municipi, la ubicació de l’estudi de 

què es disposava, no ha estat condicionant.   
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Això es deu a què la tipologia que caracteritza el Pla del Delta es fa palesa de manera 

constant, en cadascun del punts que el composen, i conseqüentment, en l’estudi 

obtingut.   

 

Per tant, s’ha donat validesa a les dades de l’estudi en qüestió.   

 

L’informe geotècnic s’inclou en aquest annex.  

 

A continuació, es presenta un plànol del municipi del Prat de Llobregat, on s’indica la 

parcel·la on s’ha realitzat el reconeixement del terreny, i la  parcel·la de Cal Gana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A3.1  Plànol del Prat de Llobregat on s’indica la ubicació de la parcel·la de Cal Gana i de la 

parcel·la a la que pertany l’informe geotècnic. 

 

 

 

El Prat de Llobregat (Barcelona) 
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Informe geotècnic d’una parcel·la situada a 

l’Avinguda Onze de Setembre, El Prat de Llobregat (Barcelona) 
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El moviment de terres que s’haurà de realitzar per a l’execució d’un Aparcament 

Subterrani a la parcel·la de Cal Gana, consistirà en l’acondicionament de la superfície, 

l’excavació general del terreny  i en la gestió de les terres.  

  

Totes aquestes operacions es realitzaran a cel obert.  

  

Tots els materials podran ser excavats mitjançant la maquinària convencional, 

emprada en el moviment de terres (giratòries i retro-excavadores mixtes).  

  

A continuació es defineixen cadascuna de les operacions:  

  

Acondicionament de la superfície (*)  

Aquest consistirà en la retirada d’elements superficials existents, i en la demolició del 

paviment superficial de formigó.  

 

Prèviament a la demolició del paviment, es retiraran tots aquells elements que 

esdevenen un obstacle per a la gestió de la maquinària i de la posterior demolició i 

excavació, per quedar ubicats dins de la zona de Projecte.   

  

També es retiraran aquells elements que ja no esdevindran funcionals, en la nova 

urbanització de la parcel·la. Aquests seran:   

  

- Cinc bàculs.  

- Tota la senyalització vertical de què disposa l’aparcament en superfície.  

- Dos arbres.  

  

La demolició del paviment es començarà a realitzar en la zona on s’han projectat les 

rampes de l’Aparcament objecte d’aquest Projecte, i que correspon a l’entrada 

actual de què disposa l’aparcament en superfície.  

 

S’aprofitaran aquestes, per donar lloc també als accessos de la maquinària durant 

tota l’obra. 

 

Excavació general del terreny (*)  

A continuació, es prepararà la plataforma de treball de l’explanada per l’execució 



                ETSECCPB - Lucía Hidalgo Olea                                                                                                              ANNEX NÚM. 4 
MOVIMENT DE TERRES             

Aparcament Subterrani a la parcel.la de Cal Gana i Urbanització de la Coberta. 2 

dels pilons. Aquesta consistirà en l’excavació del terreny que comprèn tot el volum de 

l’aparcament, fins arribar a la cota -4.45 metres, per sota de la rasant dels vials.   

 

Prèviament a cap intervenció, s’haurà realitzat el tancament de tot el perímetre.  

 

L’excavació es farà per franges horitzontals d’un a tres metres d’espessor, i es farà amb 

maquinària, excepte la franja de terres adjacents al Carrer de  Mataró, que també 

haurà de ser intervinguda. En aquest cas, i per tal de no afectar a aquest tram del vial, 

s’excavarà amb màquines fins a una distància mínim d’un metre del vial, i a 

continuació, es realitzarà l’excavació manual de tota la franja restant.   

  

A tot el perímetre de l’excavació, degut a què les terres excavades no presenten 

suficient resistència, es deixarà el talús natural, de manera que l’estructura de 

contenció sigui construïda per davant, i s’ompli el buit amb terreny prèviament 

compactat.   

  

L’entrada i la sortida de la maquinària, es realitzarà pel tram destinat a les rampes de 

l’aparcament.   

 

Gestió de les terres  

Tot el volum de terra excavada, superior a la totalitat del volum de l’aparcament i per 

tant, considerat com a considerable, es gestionarà segons les següents opcions:   

  

Aquelles terres que siguin considerades com a aptes, s’utilitzaran com a replens, i 

prèviament compactades, en diferents operacions posteriors: replè de flonjalls, replè 

del trasdòs del mur, replè del ferm de les rampes, urbanització de la coberta (en la 

jardineria). 

 

També es tindrà en compte l’opció de dur les runes a altres obres properes que 

sol·licitin aquestes.  

 

Com a possibles opcions, i sempre que les terres verifiquin la qualitat per al seu nou ús, 

seran: 

 

Les diferents obres de reurbanització i execució de zones verdes, que s’estan duent - o 
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es puguin dur a terme -, en el mateix municipi del Prat de Llobregat.  

 

En cas de què les terres no siguin qualificades com a aptes per un nou ús, es farà el 

transport a l’abocador i aquest haurà de ser autoritzat. Els abocadors més proper a 

l’obra són:  

 

- El Dipòsit Controlat de Runes i altres Residus de la Construcció d’El Papiol, a pocs 

quilòmetres d’El Prat de Llobregat.  

- El Dipòsit Controlat de Runes i altres Residus de la Construcció d’Esparraguera.  

 

(*)Atès que no es té certesa de com vol l’Ajuntament gestionar, l’execució de les 

diferents obres que es té previst dur a terme a la parcel·la, s’ha suposat en aquest 

Projecte que la superfície intervinguda seria la corresponent a la superfície ocupada 

per l’Aparcament i obres d’Urbanització.  
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1 GENERALITATS 
 

S’ha procedit a calcular l’estructura d’un Aparcament Subterrani a la parcel·la de Cal 

Gana.  

  

Els elements estructurals calculats han estat els següents:  

  

PILONS I ENCEPS  

MURS DE CONTENCIÓ  

SOLERA  

FORJAT RETICULAR 

PILARS  

LLOSES MASSISSES  

  

Les dades de partida per realitzar el projecte de càlcul d’aquests elements estructurals 

han estat:  

  

- Els resultats de l’estudi geotècnic obtingut.  

- L’estat de càrregues a què es veu sotmesa la coberta d’un Aparcament Subterrani 

situat a la parcel·la de Cal Gana.  

- La geometria que sol·licita la planta tipus d’un Aparcament Subterrani a la 

parcel·la de Cal Gana. Concretament, les dimensions mínimes de les places 

d’aparcament dels vehicles i de passadissos de circulació de doble sentit, que 

dictamina el Plec de Condicions Tècniques. En realitat, aquestes han estat les més 

urgents a l’hora de dictaminar la distància entre eixos de pilars.  

  

I per a la realització del predimensionat i comprovació dels diferents elements 

estructurals, s’ha emprat el software per enginyeria, arquitectura i construcció: CYPE 

versió 2003, juntament amb tota la normativa que s’indica a l’apartat 3.5 d’aquest 

annex.  

 

 

2 TIPOLOGIA ESTRUCTURAL I DEFINICIÓ GEOMÈTRICA 
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2.1 FONAMENTS 
 
Aquests seran mitjançant pilons in situ que treballaran predominantment per fust en els 

nivells B i C.  

  

Nivell B: Sorres de color marró a gris, amb alguna passada de llims, argiles i graves.  

Nivell C: Argiles de color gris a gris fosc, amb alguna passada de sorres.  

  

Els pilons seran del tipus CPI-8, tenint en compte la metodologia d’execució emprada 

en fonaments profunds, al municipi del Prat de Llobregat.  

  

Les dimensions dels diàmetres i la profunditat assolida pels pilons seran les de:  

  

Pilons de l’interior de la planta:  

 

- 78 grups de 2 pilons de diàmete igual a 55 cm, distància entre eixos de pilons igual 

a 135 cm i profunditat assolida igual a 25 m.  

- 66 grups de 2 pilons de diàmete igual a 65 cm, distància entre eixos de pilons igual 

a 160 cm i profunditat assolida igual a 25 m.  

  

Pilons del perímetre de la planta:  

 

- 65 grups de 2 pilons de diàmete igual a 55 cm, distància entre eixos de pilons igual 

135 cm i profunditat assolida igual a 25 m.  

  

Tots els paràmetres de caracterització dels pilons queden justificats a l’Apèndix núm.1: 

“Càlcul dels Fonaments”. En aquest també s’inclou una descripció de la tipologia del 

piló en funció del mètode d’execució emprat.  

  

Tots els grups de dos pilons duran el seu encep corresponent, que queda definit i 

justificat a l’Apèndix núm.1: “Càlcul dels Fonaments”.  

 

2.2 MUR DE CONTENCIÓ 
  

Pel tancament i contenció de l’aparcament, s’ha projectat un mur de contenció en 
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tot el perímetre de la planta, i incloses les rampes d’accés i de sortida de la nau.  

 

El mur estarà constituït per panells de formigó armat, de secció constant: 100x30x345 

cm, modelats in situ, i travats entre sí mitjançant juntes de fomigonat vertical.   

 

D’aquesta manera es podrà formigonar en una jornada cada tram de mur, de 

manera que no es doni lloc a juntes de formigonat horitzontal.  

  

El cap dels panells s’uneix mitjançant una biga de lligat, de 30x30 cm.  

  

I degut a què tot el mur de contenció també es recolzarà damunt de terreny de baixa 

resistència, aquest també disposarà d’un fonament que consistirà en grup de dos 

pilons amb el seu corresponent encep, paral·lels a la retícula de pilons ubicada a 

l’interior de la planta.  

  

Degut a què les terres adjacents a les parets del mur no presenten suficient resistència, 

es deixarà el talús natural, s’encofrarà i formigonarà el mur, i un cop s’hagi 

desencofrat, s’omplirà el buit mitjançant l’excés de terres prèviament excavades i 

compactades.   

  

2.3 SOLERA 
  

El tancament inferior de la nau es farà mitjançant una llosa horitzontal, de formigó 

armat, construïda in situ, de 30 cm d’espessor.  

  

El pla de recolzament de la llosa es situarà a una profunditat de 4,05 m per sota del 

nivell de la rasant exterior, i consistirà en una capa de 10 cm de formigó pobre, una 

llàmina de polietilè i una capa de 30 cm d’emmacat de graves.  

  

2.4 SUPORTS 
  

L’estructura suport del forjat consisteix en un entramat de pilars de formigó armat, que 

neixen de la solera i són executats in situ.  

  

Aquests són de secció de geometria quadrada i de cantell igual a 50 cm.   
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L’alçada lliure dels suports és de 2,95 m.  

 

Les llums assolides entre eixos de pilars són de 720 x 750 cm a tots els pòrtics interiors de 

la nau, i de 385 x 75 m i 430 x 720 cm als pòrtics del perímetre (longitudinals i 

transversals).  

  

Tots els pilars es plantegen continus, amb nusos rígids amb el fonament i amb el forjat.   

 

2.5 FORJAT 
 

Per donar forma a la coberta de l’aparcament, s’ha escollit el forjat reticular de casetó 

recuperable.  

  

CARACTERITZACIÓ GEOMÈTRICA DEL FORJAT: 

 

Cantell:   

30 cm + 10 cm de capa de compressió  

 

Distància entre eixos de pilars:  

Entramat principal = 720x750 cm 

Entramats secundaris (ubicats al perímetre de la planta):  

Direcció longitudinal = 385x750 m  

Direcció transversal = 430x720 m  

 

Casetons:              

Casetó Recuperable de 71X71 cm 

Inter-eixos (A i B) = 83x83 cm   

Alçada del cassetó = 30 cm 

 

Nervi:   

16 cm en ambdues bandes de línies de suports.  

  

2.6 LLOSES ESCALES I RAMPES 
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2.6.1 Escales 
A la planta de l’aparcament, s’han projectat 4 caixes d’escales que s’han dimensionat 

segons el que disposa el Código Técnico de la Edificación a l'article 4 del DB-SI 

"Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio". 

  

La caracterització de les escales és la següent:  

 

- 3 escales de lloses de formigó armat, de dos trams rectes i creuats, amb replà 

intermedi.  

- 1 escala de llosa de formigó armat, de tres trams rectes i creuats, amb dos replans 

intermedis.  

  

CARACTERITZACIÓ GEOMÈTRICA DE LES ESCALES: 

 

3 Escales de dos trams:  

Alçada a solucionar = 359 cm (173 + 192 cm)  

Ample d’escales = 120 cm 

Ample del replà = 120 cm  

Petjada = 29 cm 

Contrapetja = 16,30 cm  

Pendent dels trams inclinats = 16,30/29 = 0,563  

 

1 Escala de tres trams:  

Alçada a solucionar = 359 cm  

Ample d’escales = 105 cm 

Ample dels replans = 105x115 cm  

Petjada = 30 cm 

Contrapetja = 16,30 cm  

Pendent dels trams inclinats = 16,30/30 = 0,544  

 

Espessor de la llosa (constant en tots els trams)= 18 cm  

 

2.6.2 Rampes 
S’ha projectat una única rampa, de tram recte, per a l’entrada i sortida de vehicles, i 

accés de personal autoritzat.  
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Aquesta està formada per una llosa de formigó armat,  construïda in situ, d’espessor 

igual a 30 cm, que jaurà sobre un llit de terres prèviament compactades.   

 

En realitat, és la prolongació de la solera de l’aparcament en aquest tram; i per tant, 

disposarà de la mateixa armadura que aquesta.   

 

Igualment que tota la planta de la nau, la llosa anirà tancada pel mur de tot el 

perímetre, que en aquest tram també disposarà d’un fonamentant profund del tipus 

pilons in situ.  

 

 

3 BASES DE CÀLCUL 
 

3.1 CARACTERITZACIÓ DEL TERRENY 
 

Degut a què no s’ha disposat d’un estudi geotècnic concret de la zona, s’ha hagut de 

fer una sèrie d’hipòtesis a l’hora de caracteritzar el terreny.  

 

S’ha escollit el tall litològic (profunditat del nivell freàtic i espessor de les capes) més 

restrictiu. Igualment, amb els paràmetres definitoris de cadascú dels estrats. Per tal de 

quedar pel costat de la seguretat.    
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3.2 ESTAT DE CÀRREGUES 
  

ZONA: Sostre Planta Soterrani - Aparcament  

 

Tipus de forjat de la coberta – Planta Soterrani:  Reticular de casetó recuperable  

                                       Cantell total del forjat ......................................30 + 10 cm 

                                        Inter-eix del forjat ...................................................83 cm 

                                        Amplada de nervis .................................................16 cm 

 

 Pes propi del forjat ..................................................................................7,5 KN/m2  

  

ZONA: Planta Baixa – Jardí   

 

Càrregues permanents (pes propi de les terres) ................................... 3,0 KN/m2  

Sobrecàrrega d’ús (zona transitable)...................................................... 5,0 KN/m2   

 

 

∑ concàrregues = ∑ p.p. forjat + ∑ c.p. pes propi de terres  = 7,5 KN/m2 + 3 KN/m2 = 10,50 KN/m2  

 

∑sobrecàrregues = ∑s.c. d’ús + ∑neu = 5,0 KN/m2  

 

∑càrrega total = ∑ concàrregues + ∑sobrecàrregues  = 10,50 KN/m2 + 5 KN/m2 = 15,50 KN/m2 
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ACCIÓ DEL VENT: 

No s'ha considerat l'acció del vent sobre l'estructura al tractar-se d'un element soterrat. 

 

ACCIONS SÍSMIQUES:  

Les accions sísmiques queden regulades en la NCSE-02, "Norma de Construcción 

Sismoresistente: parte general i edificación". 

 

Tenint en compte els criteris d'aplicació (article 1.2.3) de la norma i la ubicació del 

municipi del Prat de Llobregat (Barcelona) no és obligatòria la seva aplicació i per 

tant, no és necessari el càlcul de l'estructura a sisme.  

 

3.3 TIPIFICACIÓ DELS MATERIALS 
  

Totes les estructures previstes són de Formigó Armat i amb la següent tipificació:  

  

FONAMENTACIÓ:    

Enceps........................... HA-30/B/20/IIIa +Qb  

Pilons.............................. HA-30/B/20/IIIa +Qb  

Murs de Contenció...... HA-30/P/20/IIIa +Qb  

Solera............................. HA-30/P/20/IIIa +Qb  

Lloses ascensors............ HA-30/P/20/IIIa +Qb  

Formigó de Neteja....... H-50-B-20  

   

ESTRUCTURA:    

Forjat.............................. HA-30/P/20/IIIa  

Pilars............................... HA-30/P/20/IIIa  

Llosa Rampa................. HA-30/P/20/IIIa  

Llosa escales................. HA-30/P/20/IIIa  

  

CARACTERÍSTIQUES DE L’ACER:  

Tipus d’acer = B-500 S  

Límit elàstic = 510 N/mm2  

Control d’acer: NORMAL  

Xarxats electrosoldats: B 500 T de límit elàstic = 510 N/mm2  
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3.4 COEFICIENTS DE SEGURETAT 
 

- Estructures de formigó armat. 

- Nivell de control de l’estructura: Normal.  

 

Tots els elements estructurals s’han calculat  davant a estats límits últims d’equilibri, 

estats límits últims de solicitacions normals i tangencials, i estats límits de servei de 

deformació, d’acord amb les prescripcions que s’indiquen a l’EHE.  

  

Els coeficients de seguretat emprats davant als estats límits últims són: 

 

ACCIONS (Coeficients de Majoració):  

 

Concàrregues = 1,5  

Càrregues Variables = 1,6  

  

MATERIALS (Coeficients de minoració):  

 

Formigó = 1,5 en condicions persistents o transitòries i 1,30 en situacions 

accidentals.  

Acer Passiu = 1,15 en situacions persistents o transitòries i 1,0 en situacions 

accidentals.  

   

3.5 NORMATIVA 
  

Norma EHE “Instrucción Española de Hormigón Estructural”  

 

CTE "Código Técnico de la Edificación": 

Documento Básico SE: “Seguridad Estructural” 

Documento Básico SE-AE: “Acciones en la Edificación” 

Documento Básico SE-C: “Cimientos” 

Documento Básico SI: “Seguridad en caso de Incendio” 

 

Norma NCSE-02 "Norma de Construcción Sismoresistente: Parte General y 

Edificación" 
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Normes NTE  “Normativa Tecnológica de la Edificación”:  

Norma NTE-CCM  1979  “Muros”  

Norma NTE-CPE  1978  “Encepados”  

Norma NTE-CPI  1977  “Pilotes in situ”  

Norma NTE-CPE 1978  “Encepados”  

Norma NTE-CSL 1984  “Losas”  

Norma NTE-EHR 1973  “Forjados Reticulares”  

Norma NTE-EHZ 1980  “Escaleras de Hormigón Armado”  

 

Cal afegir, que també s’ha consultat el catàleg de la casa Encomix, especialista en 

encofrats recuperables, per la caracterització del forjat reticular.  
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APÈNDIX NÚM.1  

CÀLCUL DELS FONAMENTS 
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Càlcul dels Pilons 
 

Generalitats 
 

El dimensionat dels pilons s’ha fet d’acord amb la Norma NTE-CPI-77 “Pilotes in situ”, i 

disposant com a dades de partides: la càrrega axil resultant sobre cada piló, en el seu 

pla superior. Les càrregues s’han obtingut en la solució del càlcul de l’estructura base 

de la nau de l’aparcament, donada pel programa CYPE V.2003.  

  

   Taula: Càrrega AXIL (Q) – Pilons interior planta de l'aparcament 
            
   Zona A  Zona B  Zona C  Zona D  Zona E 
   Pilar Q (Tn)  Pilar Q (Tn)  Pilar Q (Tn)  Pilar Q (Tn)  Pilar Q (Tn) 
                 
 50 < Q ≤  75 Tn  1 90  6 63  11 63  16 64  21 63 
 75 < Q ≤ 100 Tn  2 127  7 135  12 134  17 129  22 125 
 100 < Q ≤ 125 Tn  3 125  8 122  13 123  18 122  23 127 
 125 < Q ≤ 150 Tn  4 134  9 129  14 134  19 135  24 90 
 150 < Q ≤ 175 Tn  5 63  10 64  15 63  20 63    
                 
   25 115  30 75  35 75  40 75  45 75 
   26 156  31 162  36 161  41 162  46 148 
   27 148  32 148  37 147  42 148  47 156 
   28 162  33 162  38 162  43 162  48 115 
   29 75  34 75  39 75  44 75    
                 
   49 113  54 75  59 75  64 75  69 75 
   50 154  55 160  60 160  65 157  70 146 
   51 146  56 143  61 146  66 143  71 154 
   52 159  57 157  62 160  67 160  72 113 
   53 75  58 75  63 75  68 75    
                 
   73 113  78 78  83 78  88 78  93 78 
   74 160  79 166  84 165  89 163  94 152 
   75 152  80 148  85 151  90 148  95 160 
   76 166  81 163  86 164  91 166  96 118 
   77 78  82 78  87 77  92 78    
                 
   97 119  102 89  107 75  112 75  117 75 
   98 159  103 163  108 161  113 160  118 151 
   99 151  104 145  109 153  114 145  119 159 
   100 164  105 160  110 161  115 163  120 119 
   101 89  106 75  111 75  116 75    
                 
   121 90  126 73  131 58  136 58  141 73 
   122 118  127 123  132 124  137 111  142 113 
   123 113  128 111  133 113  138 111  143 118 
   124 129  129 111  134 122  139 123  144 90 
   125 87  130 58  135 58  140 73    
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Mètode de càlcul 
 

El nombre de pilons del grup (n), el diàmetre (D), la longitud (L), i la separació entre 

eixos de pilons (S); s’ha determinat de manera que es complissin les relacions següents: 

 

 

(1)   E  ≤  c· ( P + Fi · L) 

                                              (2)   E  ≤  c'· T 

 

E   Càrrega axil equivalent determinada en taula, en funció de D, Q i M 

equivalent.  

c   Coeficient determinat en taula, en funció de la relació entre la resistència 

per punta i per fust d’un pilò, i la tipologia del terreny.  

P   Resistència d’un pilot per punta, determinada en taules, segons tipologia del 

terreny.  

Fi   Resistència unitària d’un piló per fust, determinada en taules, segons tipologia 

del terreny.  

L    Longitud total del piló.  

c’  Coeficient determinat en taula, en funció del nombre de pilons n.  

T  Resistència estructural d’un piló, determinada en taula, en funció del tipus de 

formigonat i del diàmetre D.   

 

 

Prèviament a cap càlcul, s’ha escollit el nombre de pilons del grup i s’ha fet una 

primera hipòtesi del diàmetre, en funció de la càrrega axil disposada (Q).   

  

A continuació, mitjançant la relació (2), s’ha fixat el valor d’ E, de manera que aquest 

sigui el més desfavorable possible i segons taules, i s’ha escollit el diàmetre definitiu del 

piló.   

 

Finalment, s’ha obtingut la longitud total dels pilons mitjançant el compliment de la 

relació (1). S’ha tornat a fixar el valor d’ E, fent la mateixa valoració que en el pas 

anterior, i s’han introduït els valors de P i Fi corresponents a un piló de diàmetre igual al 

definitiu.   
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Càlculs 
  

Determinació del nombre de pilons del grup (n), del diàmetre (D) i de la longitud (L) 

 

Tenint en compte els valors presentats en la taula anterior, s'ha fet la primera 

classificació següent: 

 

 

 

 

 

 

 

Abans de donar pas al procés de càlcul, dir que s’ha començat verificant el 

predimensionat presentat a la taula, per al diàmetre que queda en l’equador: D = 55 

cm, per tal de tenir una primera referència envers cap a quina escala de magnituds 

ens havíem d’encaminar.  

 

Diàmetre = 55 cm 

 

(2) E ≤ c' · T 

 

Determinació del coeficient c' 

- n = 2  

      ↓ 

               c' = 1,75 

 

Determinació de T 

- D = 55 cm 

- Tipus formigonat en aigua 

          ↓ 

          T = 83,2 Tn 

 

→ E ≤ c' · T  ≤ 1,75 · 83,2 Tn ≤ 145,6 Tn → E ≤ 145,6 Tn   

 

  Càrrega Axil (Q) Núm. Pilons Diàmetre per a n=2 
  50 < Q ≤  75 Tn 37 
  75 < Q ≤ 100 Tn 15 
  100 < Q ≤ 125 Tn 26 

55 cm 

  125 < Q ≤ 150 Tn 24 
  150 < Q ≤ 175 Tn 42 

65 cm 
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I segons la taula de la càrrega axil equivalent (E), això només és possible per aquells 

pilons que es troben sotmesos, en el pitjor dels casos, a una càrrega axil inferior o igual 

a 125 Tn. Per tant, el diàmetre 55 cm serà vàlid per als pilons compresos entre  50 Tn < Q 

≤ 125 Tn.  

 

(1) E ≤ c · ( P + Fi · L) 

 

Determinació del coeficient c 

- P > 3F sempre en els nivells B i C 

- Terreny qualsevol 

- n = 2 

      ↓  

               c = 0,76 

 

Determinació de P 

- Terreny granular de sorres 

- N = 7 

- D = 55 cm 

          ↓ 

          P = 67,4 Tn 

          Fi = 6,5 Tn/m  

 

→ E ≤ c · ( P + Fi · L)  0,67 · (67,4 + 6,5 · L) ≤ 45,158 +4,355 · L → E ≤ 45,158 +4,355 · L  

 

Per altra banda: Imposem que E ≤ 145 Tn, que és la càrrega axil equivalent, màxima, 

per a una Q ≤ 125 Tn, i sabent que la longitud del piló ha de ser superior a 15 D, donem 

diferents valors de L fins que es compleixi la relació (1):  

 

→ E = 145  ≤  45,158  +  4,355 · L   → L = 23,03 m >>>15 · D (55 cm) = 8,25 m  

 

Diàmetre = 65 cm 

 

(2) E ≤ c' · T 

 

Determinació del coeficient c' 
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- n = 2  

      ↓ 

               c' = 1,75 

Determinació de T 

- D = 65 cm 

- Tipus formigonat en aigua 

          ↓ 

          T = 116,1 Tn 

 

 E ≤ c' · T  ≤ 1,75 · 116,1 Tn. ≤ 203,175 Tn → E ≤ 203,75 Tn   

 

Segons la taula de la càrrega axil equivalent (E), això és possible, en el pitjor dels casos, 

per a una càrrega axil (Q) igual o inferior a 175 Tn.   

  

Per tant, tots els pilons compresos en l’interval 125 Tn < Q  ≤ 175 Tn, disposaran d’un 

diàmetre igual a 65 cm.  

 

(1) E ≤ c · ( P + Fi · L) 

 

Determinació del coeficient c 

- P > 3F sempre en els nivells B i C 

- Terreny qualsevol 

- n = 2 

     ↓ 

               c = 0,76 

 

Determinació de P 

- Terreny granular de sorres 

- N = 7 

- D = 65 cm 

          ↓ 

          P = 93,1 Tn 

          Fi = 7,7 Tn/m 

 

→ E ≤ c · ( P + Fi · L)  0,67 · (93,1 + 7,7 · L) ≤ 62,377 +5,159 · L → E ≤ 62,377 +5,159 · L  
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Per altra banda: Imposem que E ≤ 203 Tn, que és la càrrega axil equivalent, màxima, 

per a una Q ≤ 125 Tn, i sabent que la longitud del piló ha de ser superior a 15 D, donem 

diferents valors de L fins que es compleixi la relació (1):  

  

→ E = 203 ≤ 62,1377 + 5,159 · L   → L = 27,30 m >>> 15 · D (65 cm) = 9,75 m 

  

Determinació de la separació entre eixos de pilons (S) 

 

Diàmetre = 55 cm 

 

- P ≥ 3F sempre en els nivells B i C 

- D = 55 cm 

- L = 23 m 

      ↓ 

               S = 135 cm 

 

Diàmetre = 65 cm 

 

- P ≥ 3F sempre en els nivells B i C 

- D = 65 cm 

- L = 27 m 

      ↓ 

               S = 160 cm 

 

Conclusió solució adoptada 
 

 

 

 

 

  Càrrega Axil (Q) Núm. Pilons Pilons 
interiors Diàmetre Separació 

entre pilons Longitud 

  50 < Q ≤  75 Tn 37 
  75 < Q ≤ 100 Tn 15 
  100 < Q ≤ 125 Tn 26 

78 grups 
de 2 pilons 55 cm 135 cm 25 m 

  125 < Q ≤ 150 Tn 24 
  150 < Q ≤ 175 Tn 42 

66 grups 
de 2 pilons 65 cm 160 cm 25 m 
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Cal indicar que en l’apartat de Càlculs, no s’ha fet referència als pilons del perímetre 

de la nau, degut a què presenten càrregues inferiors als de l’interior de la nau. Però per 

tal de quedar pel costat de la seguretat i per assolir una màxima uniformitat en les 

dimensions de tots els pilons, s’ha previst que aquests assoleixin les mateixes dimensions  

que els pilons interiors sotmesos a càrregues inferiors.  

 

D’aquesta manera, caldrà afegir a la taula anterior:  

  

 

 

 

Envers la longitud dels pilons considerada, cal indicar que per tal d’aconseguir una 

gestió més eficient del procés constructiu dels pilons, s’ha uniformitzat la profunditat 

total assolida, de manera que aquesta serà de 25 m. I tenint en compte que:  

  

- L’obtenció de la longitud s’ha realitzat mitjançant una sobre-estimació de la 

càrrega axil equivalent (E), per tal de quedar pel costat de la seguretat.  

- La condició principal és que els pilons quedin encastats 8 diàmetres en la capa 

entesa com a resistent i això queda garantit per a una profunditat inferior als 25 m.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilons del perímetre Diàmetre Separació entre pilons Longitud 
65 grups de 2 pilons 55 cm 135 cm 25 m 
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Càlcul dels Enceps 
 

Generalitats 
 

El dimensionat dels enceps s’ha fet d’acord amb la Norma NTE-CPE-78 “Encepados”, i 

disposant com a dades de partides: les dimensions previstes en els pilons.  

 

Càlculs i Solució adoptada 
 

Encep per a grups de 2 pilons 

 

Encep per a pilons de diàmetre = 55 cm 

Dimensions 

- Costat del pilar = 50 cm 

- Separació entre eixos de pilons (S) = 135 cm 

- D = 55 cm 

      ↓ 

Cantell H = 95 cm 

Costat B = 90 cm 

Costat L = 250 cm 

 

Armadura (D= Ø) 

Armadura superior A1 = 8Ø12  

Armadura inferior A2 = 17Ø20  

Cèrcols Transversals = 6Ø8  

Armadura de pell = 2Ø8  

 

Encep per a pilons de diàmetre = 65 cm 

 

Dimensions 

- Costat del pilar = 50 cm 

- Separació entre eixos de pilons (S) = 160 cm 

- D = 65 cm 

      ↓ 

Cantell H = 100 cm 
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Costat B = 90 cm 

Costat L = 250 cm 

 

Armadura (D= Ø) 

Armadura superior A1 = 1Ø12  

Armadura inferior A2 = 24Ø20  

Cèrcols Transversals = 6Ø8  

Armadura de pell = 2Ø8  
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1 OBJECTE 
 

Aquest annex té com objecte: la justificació de la solució proposada de la coberta 

d’un aparcament subterrani a la parcel·la de Cal Gana, i el de donar una definició 

genèrica de la proposta, totalment orientadora, i a tenir en compte en la projecció de 

les futures obres en superfície, de la parcel·la en qüestió.  

  

Així com, la definició d’aquells materials que s’han previst per la realització dels 

acabats de la urbanització, i que quedarien inclosos a l’apartat “Materials no 

especificats en aquest Plec”, del Plec de Condicions d’aquest projecte; ja que, per 

tractar-se aquest annex d’una proposta de caràcter orientadora, poden sotmetre’s a 

variacions, en la solució futura adoptada.  

 

 

2 PRESENTACIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA 
 

Per tal de donar un nou ús a la superfície que ocuparà l’aparcament objecte d’aquest 

projecte, que respongui a les necessitats actuals del municipi i de la zona d’influència 

de la parcel·la de Cal Gana, s’ha previst la creació d’un espai públic i de zones 

verdes.  

 

 

3 JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA 
 

3.1 ANTECEDENTS 
  

Tal i com s’ha exposat als antecedents de la memòria, a l’actualitat, la parcel·la de 

Cal Gana no només té com a funció la d’aparcament en superfície, provisional de la 

zona. Si més no, aquesta dóna cabuda a les diferents activitats lúdiques de la 

població: Fira del Gall, espectacles musicals a l’aire lliure, exposicions urbanes... en 

dates indicades, pròpies del municipi.  

 

Totes aquestes activitats, són realitzades cada any, als mateixos espais del municipi: la 

Plaça de la Vila, ubicada a la zona nord, la Plaça de Catalunya i el parc del Fondo 
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d’en Peixo, ubicats a la zona oest, la zona de l’Estruch, ubicada a la zona est; i 

juntament amb aquests: la parcel·la de Cal Gana, ubicada a la zona sud.   

 

Quatre zones, escollides de manera estratègica, per tal de cobrir tot el municipi, 

garantint total igualtat de prestacions a tots els veïns, i la de promoure la interacció 

entre aquests.  

 

De totes maneres, els tres primers espais esmentats, ja es troben urbanitzats. A 

l’actualitat formen part dels espais públics i zones verdes de gran extensió, de què 

disposa el municipi.   

  

Per tant, l’únic que podria esdevenir una actuació de nova urbanització, esdevindria 

la parcel·la de Cal Gana.  

 

3.2 CONDICIONAMENTS URBANÍSTICS 
 

En el nou Pla Parcial de la parcel·la de Cal Gana, proposat per l’Ajuntament del Prat 

de Llobregat, l’ús del sòl per a finalitats de tipus parcs i jardins, igual a un màxim del 

50%, atén conscientment, a la superfície que s’ha destinat a la construcció d’un 

aparcament subterrani en aquesta.  

  

Per altra banda, el fet d’haver destinat un percentatge tan elevat a la creació de 

sistemes públics i zones verdes, a la parcel·la; fa pensar que aquesta continuarà 

esdevenint objecte d’un dels diferents objectius actuals del Pla de l’Ajuntament, que 

són els de:   

  

- Fomentar les actuacions cíviques i la interacció dels ciutadans, amb equipament 

públics. 

- Ampliar el sistema d’espais públics i zones verdes.  

 

3.3 ALTRES CONDICIONAMENTS 
  

Cal afegir que, a l’hora de donar una solució a la coberta, s’ha tingut en compte 

també, el tipus de construcció: edificacions o espais públics, que millor es pot adaptar 

a la superfície d’una obra del tipus soterrani, i tenint en compte la tipologia de terreny 
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que caracteritza a aquesta zona, i la magnitud de les càrregues que entraven en joc 

en ambdós casos.   

  

Una obra del tipus espais públics i zones verdes, suposava una reducció considerable 

de les càrregues a transmetre a tota l’estructura de la nau de l’aparcament, i per tant 

una disminució de les dimensions dels elements estructurals, que suposaven un menor 

cost de materials, i un major joc de disseny.  

  

Aquest pensament, d’escollir la superfície de la nau de l’aparcament per donar 

cabuda a un nou espai públic i de zones verdes; és el que ha estat dictaminatori a 

l’hora d’escollir la ubicació de la nau de l’aparcament i les dimensions d’aquesta.  

 

 

4 DEFINICIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 

4.1 ORDENACIÓ DEL CONJUNT 
  

S’ha ubicat la urbanització (en realitat, la nau de l’aparcament), a l’interior centre de 

la parcel·la de Cal Gana i donant en front del Carrer de Mataró, que també presenta 

una petit espai obert.  

 

Per tant, el sòl destinat per a l’edificació d’habitatges de protecció oficial, 

comprendria la superfície de tot el perímetre de l’espai projectat.  

  

S’ha tingut en compte donar accessibilitat a la urbanització de la coberta, des dels 

diferents carrers que delimiten la parcel·la, i que podrien quedar aïllats d’aquesta, un 

cop s’edifiquessin els voltants:  

 

La connexió del Carrer de Tarragona amb la urbanització, s’ha previst que es realitzi 

mitjançant la creació d’un vial, paral·lel a les rampes de l’aparcament. Aquest vial, 

també donarà accés directe des del carrer, a un dels vestíbuls previs de l’aparcament 

i que si més no, formarà part de tot el complex de la nova urbanització.  

  

La connexió entre les Carreteres de la Bunyola i de la Marina, amb l’espai públic, s’ha 
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previst mitjançant la projecció de dos vials, que podran donar també accés, als edificis 

futurs.  

  

La connexió amb el Carrer de Mataró, s’ha previst mitjançant quatre accessos 

directes.  

  

S’ha previst també, un vial interior, paral·lel als vials que quedarien aïllats de l’espai 

públic, que connectarà els diferents accessos i que permetrà una interacció entre 

l’interior i l’exterior de la urbanització.  

 

A més, aquest actuarà de frontera clarament visible entre la zona destinada a les 

edificacions i la zona destinada a l’espai públic.  

  

Tot el tancament de l’interior del complex projectat, s’ha previst realitzar amb un muret 

de formigó, d’espessor igual a 20 cm., que durà encastada una barana d’acer 

inoxidable, i mantenint el mateix criteri de protecció utilitzat en les rampes de 

l’aparcament.  

 

4.2 ZONIFICACIÓ 
  

S’ha zonificat l’espai obert i públic previst, en diferents sistemes que es presenten a 

continuació: 

 

SUPERFÍCIE TOTAL DE LA PARCEL·LA DE CAL GANA                                                 14.152,87 m2 

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA-URBANITZACIÓ DE LA COBERTA(*)                                    7.308,17 m2 

Superfície Zones AJardinades                                                                                844,56 m2 

Superfície Parcs Infantils                                                                                          434,04 m2 

Superfície Zona d'Activitats Lúdiques                                                                 1.135,31 m2 

Superfície restant: vials i zones de jeure                                                             4.894,26 m2 

 

(*) Tota la resta de la superfície de la parcel·la, seria la destinada a l’edificació d’habitatges de 

protecció oficial, tenint en compte la superfície ocupada pels vials del perímetre que ja 

existeixen.  

  

Per tant, s’ha destinat un percentatge de la superfície, a activitats lúdiques. De totes 

maneres, els sistemes de zona de jeure i vials, s’han projectat per donar cabuda a 
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aquest tipus d’activitats, en cas de què es requereixi d’una major superfície.  

  

4.3 PAVIMENTS 
  

Abans de donar pas al paviment de la superfície acabada, es realitzarà la 

impermeabilització de la coberta mitjançant la col·locació d’una capa de formigó en 

pendent, i de diferents capes impermeabilitzants, antiarrels i d’assentament, i tal i com 

s’indica al plànol D-1, 1 de 1, “Detalls Constructius” que s’inclou en el Document Núm. 

2 de Plànols, d’aquest projecte.  

  

El paviment de la superfície serà de diferents tipus i segons la zonificació:  

  

- A les superfícies de zones ajardinades, es disposarà d’un rebliment de terra per a 

jardineria vegetal adobada i garbellada. La vegetació plantada no s’ha tingut en 

compte en aquest projecte i serà la que dictamini el Pla Urbanístic de l’Ajuntament 

del Prat de Llobregat.  

- A les superfícies de Parcs Infantils, es disposarà d’un rebliment de sauló.  

- A les superfícies de vials i zones d’activitats lúdiques, es disposarà un paviment de 

formigó imprès (*) amb diferent tipus d’acabat: rugós, polit o permeable; segons 

s’indica al plànol C-2, 2 de 2, “Definició de la Planta” que s’inclou en el Document 

núm.2 de Plànols, d’aquest projecte.  

 

L’elecció del paviment de formigó imprès ha estat pels diferents avantatges que 

aquest presenta. 

 

No obstant, per tractar-se d’un element encara inusual en urbanitzacions, la única 

informació que s’ha trobat d’aquest, ha estat en catàlegs de diferents empreses.  

  

A l’apèndix núm.1 d’aquest projecte, s’inclou el catàleg consultat, de l’empresa 

“Vedemar”, per tal de justificar també, en aquest projecte, la previsió d’aquest; i per 

donar informació de caràcter orientador a les actuacions definitives i futures envers la 

urbanització de la coberta.  
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4.4 INSTAL·LACIONS 
 

A continuació es dóna una relació de les diferents instal·lacions previstes en la 

urbanització de la coberta d’un Aparcament Subterrani a la parcel·la de Cal Gana, i 

una definició genèrica d’aquestes, orientadora.  

  

Les instal·lacions definitives seran objecte de l’estudi futur de la solució del sòl destinat 

a l’edificació d’habitatges de protecció oficial, per tal de garantir un correcte 

funcionament d’aquestes.  

  

4.4.1 Drenatge 
El drenatge interior del complex públic, es realitzarà mitjançant la dotació d’una 

pendent de l’1% en diferents direccions de la superfície, que conduirà les possibles 

aigües existents, cap a una sèrie de pericons amb buneres, connectats a una xarxa 

penjada de canonades, disposada a l’interior de la nau de l’aparcament.  

  

La xarxa horitzontal penjada, tindrà les mateixes limitacions de pendent, que la xarxa 

de sanejament soterrada, de l’aparcament. Aquesta, desembocarà les aigües, 

mitjançant uns baixants, a les canonades previstes de la xarxa de sanejament de 

l’aparcament, que connectaran amb la xarxa de clavegueram públic.   

  

El drenatge dels vials es farà de manera independent, i formarà part del drenatge que 

es prevegi per al sòl destinat a la construcció de nous habitatges.  

 

4.4.2 Enllumenat 
S’ha previst la reposició de les cinc lluminàries que actualment ja existeixen a la 

parcel·la i que formen part dels serveis afectats d’aquest projecte.  

Aquestes, abans de l’inici de les activitats corresponents a l’aparcament, seran 

desmuntades i transportades a un magatzem, on romandran durant el transcurs de les 

obres, i fins que s’hagi de recórrer a la seva nova col·locació.  

   

La ubicació d’aquestes, es farà segons indicacions de l’administració promotora.  
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4.4.3 Mobiliari urbà 
A l’actualitat, ja existeix mobiliari urbà col·locat a la parcel·la de Cal Gana, que forma 

part de la nova urbanització dels vials de la parcel·la i que per tant, no seria motiu de 

cap intervenció. A més, les obres objecte d’aquest projecte no suposen una afecció 

important dels vials del perímetre de la parcel·la.  

  

El mobiliari urbà consisteix en la disposició de bancs i papereres de manera alternativa, 

entre les línies d’arbrat; tal i com es pot observar en les següents fotografies.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura A6.1  Detalls del mobiliari urbà existent a la parcel·la de Cal Gana. 

 

 

En la proposta de la solució de la coberta, s’ha tingut en compte la tipologia del 

mobiliari urbà existent a la parcel·la de Cal Gana, que és la mateixa en tots els espais 

públics i zones verdes del municipi. 

 

El mobiliari urbà previst és el següent:  

  

- 26 bancs senzills de llistons de fusta, amb suports de fosa.  

- 10 papereres tipus Barcelona.  

- 4 Jardineres de pedra.  
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Figures A6.2 i 3  Detalls del banc i de la paperera que conformen el mobiliari urbà actual, existent a la 

parcel·la de Cal Gana. 
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APÈNDIX NÚM.1  

FITXA DE CARACTERÍSTIQUES DEL FORMIGÓ IMPRÈS 
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Pavimentos de Hormigón impreso. Pavimentos continuos decorativos.   
 
 
El Pavimento continuo de hormigón impreso, es un pavimento realizado "in situ" 
partiendo de superficies de hormigón fresco, conseguimos un revestimiento superficial 
continuo, resistente, duradero y coloreado.  
 
Su forma de empleo consiste en aplicar una capa superficial endurecedora y 
coloreada, utilizando productos preparados y premezclados en fábrica y nunca 
elaborados "in situ".  
 
A continuación se realiza la estampación de texturas mediante moldes con distintos 
diseños de formas y  variadas, que reproducen materiales nobles, pétreos o cerámicos.  
 
De agradables texturas y estampado que consigue atractivos diseños (pizarras, 
adoquines, losetas,...) capaces de reemplazar a los pavimentos convencionales con 
numerosas ventajas, tanto técnicas como económicas.  

 

 

 
 
Características y Beneficios  
 
Las ventajas principales del pavimento de hormigón impreso son su durabilidad, gran 
resistencia a las inclemencias meteorológicas y bajo coste de mantenimiento.  
 
Estas técnicas permiten a los especialistas en el mundo de la construcción, arquitectos 
y otros profesionales el diseño e incorporación de un nuevo concepto en paisajes 
urbanos ya sean rústicos o modernos, para urbanizaciones, paseos, parques, plazas, 
calles peatonales, zonas recreativas, piscinas, recintos feriales, zonas de tráfico rodado, 
etc.  
 
De agradables texturas y estampado que consigue atractivos diseños (pizarras, 
adoquines, losetas,...) capaces de reemplazar a los pavimentos convencionales con 
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numerosas ventajas, tanto técnicas como económicas. 
  
Las ventajas principales de Pavimento de Hormigón Impreso son su durabilidad, gran 
resistencia a las inclemencias meteorológicas y bajo coste de mantenimiento.  
 
Estas técnicas permiten a los especialistas en el mundo de la construcción, arquitectos 
y otros profesionales el diseño e incorporación de un nuevo concepto en paisajes 
urbanos ya sean rústicos o modernos, para urbanizaciones, paseos, parques, plazas, 
calles, peatonales, zonas recreativas, piscinas, recintos feriales, zonas de tráfico 
rodado, etc.  
 
 
Propiedades   
 

- Altas resistencias mecánicas.   
- Diversos tipos de texturas, formas y colores.   
- Resistente a la intemperie.   
- Posibilidad de combinar distintos tipos de estampado.   
- Resistencia a los agentes químicos, gracias a la terminación con la 

imprimación de resinas de curado superficial, que cierran totalmente la 
porosidad del hormigón evitando las eflorescencias, y permitiendo la 
transpiración de éste.  

 
 
Formatos colores e imitaciones  
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Nombre del Producto  

 
Pavimento de Hormigón Impreso.  
 
  
Descripción del Producto  
 
El Pavimento Continuo de Hormigón Impreso, es un pavimento realizado "in situ" 
partiendo de superficies de hormigón fresco, conseguimos un revestimiento superficial 
continuo, resistente, duradero y coloreado.  
 
  
Datos Técnicos  
 
Ensayo desgaste rozamiento (pérdida media de altura)  
 
UNE 7015 0,2-0,3 mm  
 
Variación de color (envejecimiento artificial acelerado)  
 
ASTM D 146 FIN ALTERACION  
 
Absorción de agua  
 
UNE 7008 6,7%  
 
  
Instalación  
 
Su forma de aplicación consiste en aplicar una capa superficial endurecedora y 
coloreada, utilizando productos preparados y premezclados en fábrica y nunca "in 
situ". A continuación de realizar la estampación de texturas mediante moldes con 
distintos diseños de formas y despieces variados, que reproducen materiales nobles, 
pétreos o cerámicos.  
 
  
Costes  
 
El coste de instalar pavimento de hormigón impreso varia dependiendo del espesor de 
hormigón requerido, la cantidad de preparado base, la envergadura del proyecto, 
plantilla y adornos elegidos.  
 
  
Mantenimiento  
 
La frecuencia de mantenimiento dependerá de la aplicación. Las aplicaciones de 
poco tráfico necesitan mucho menos mantenimiento que las aplicaciones 
comerciales y las públicas. Los costes de 
mantenimiento variarán.  
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1 OBJECTE 
 

Aquest annex té per objecte la definició dels serveis existents a la parcel·la de Cal 

Gana, que poden esdevenir afectats durant el transcurs de les obres del Projecte: 

“Aparcament Subterrani a la parcel·la de Cal Gana i Urbanització de la Coberta”.  

  

I juntament amb la localització d’aquests, s’inclou la valoració de les obres necessàries 

per a la realització de la reposició dels serveis que resultin afectats.  

 

 

2 GENERALITATS 
  

Per tal d’identificar els serveis presents en la zona d’actuació, s’han dut a terme els 

següents treballs:  

 

- Inspecció visual sobre el terreny dels possibles serveis existents afectats durant el 

desenvolupament del Projecte.  

 

- S’ha demanat a l’entitat Aigües del Prat, informació referent a les instal·lacions de 

la xarxa d’abastament d’aigua potable i de la xarxa de clavegueram, existent en 

la zona de la parcel·la de Cal Gana.   

 

Afegir que, s’ha obtingut un plànol on s’especifiquen els serveis d’aigua potable de 

la zona d’estudi. La xarxa de clavegueram, i degut a què l’empresa no disposava 

de cap informació gràfica, no serà objecte d’aquest annex.    

  

 

3 DESCRIPICIÓ 
  

Els serveis existents relatius a la zona d’afecció de les obres d’un Aparcament 

Subterrani a la parcel·la de Cal Gana i la Urbanització de la Coberta, seran:  

  

- Els cinc bàculs de què disposa actualment la parcel·la. Aquests es troben ubicats a 

l’eix central i longitudinal de la parcel·la, i a l’actualitat són els únics encarregats de 
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l’enllumenat públic de tota la zona de la parcel·la.  

 

o Per tal de dur a terme les obres d’excavació, prèviament aquests s’hauran 

de desmuntar i es transportaran a un magatzem autoritzat. S’ha tingut en 

compte la seva reposició en la nova urbanització de la zona, però dotant-los 

d’una nova ubicació.    

 

- Una boca d’incendis Ø100 RB, ubicada sota el vial del Carrer de Mataró.   

 

o Degut a què el perímetre de l’Aparcament en aquest tram, s’ha projectat 

coincident a la cota-rasant del vial, s’afecten per a l’execució del mur, en 

aquest tram, uns 50 cm. de la boca d’incendis.    

 

o La solució a aquesta afecció consistirà en la retirada i la reposició de la 

boca d’incendis en una nova ubicació, que podrà ser visitada i fora de 

l’àmbit del mur.  

 

 

4 PLÀNOLS 
 

- En l’apèndix núm.1 d’aquest Annex, s’adjunta el plànol facilitat per l’entitat Aigües 

del Prat.  

 

- Els serveis afectats identificats en aquest annex, es presenten en el plànol que 

s’inclou a l’apèndix núm. 2, d’aquest Annex.  

   

 

5 VALORACIÓ 
  

El pressupost previst per a la reposició dels Serveis Afectats d’aquest Projecte, és de 

DOS MIL QUINZE AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS D’EURO (2.015,34 €).  

  

La valoració de les diferents unitats que formen les variants dels serveis afectats, s’ha 

realitzat mitjançant el banc de preus GISA Obra Civil 2007 i el banc de preus IMU 2007.  
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Les valoracions finals s’han inclòs dins del capítol “Serveis Afectats”, en el Pressupost 

General del Projecte.  

  

A continuació, es presenten aquestes:  

  

  
Descripció de la partida d’obra Preu Medició Import 

    

Servei Afectat: Enllumenat Públic  

 
Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova 
col·locació, de bàcul o columna d’enllumenat existent, de 
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i 
desconnexions,  inclòs demolició de fonamentació, càrrega i 
transport a l’abocador dels materials resultants, cànon 
d’abocament i manteniment de l’abocador. 
 

 

 

1.050,30 € 

 

 

1 

 

 

1.050,30 € 

 
Càrrega, transport i col·locació de lluminària de qualsevol tipus, 
en enllumenat públic. 
 

 

152,28 € 

 

1 

 

152,28 € 

Total: 1.202,58 € 

 

Servei Afectat: Boca d’incendis 

 
Canvi d’emplaçament i instal·lació de boca d’incendis existent, 
de diàmetre Ø100 RB. 
 

 

 

812,76 € 

 

 

1 

 

 

812,76 € 

Total:  812,76 €  

 

 

Pressupost total de Serveis Afectats: 2.015,34   
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PLA DE TREBALLS 
 

APARCAMENT SUBTERRANI A LA PARCEL·LA DE CAL GANA I URBANITZACIÓ DE LA COBERTA (Municipi del Prat de Llobregat) 
 
 
 

 FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES GEN FEB MAR ABR MAI 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  1   2  3  4 

INICI DE LES OBRES = 1 dia                                                                                          
TREBALLS PREVIS 3                                                            
MOVIMENT DE TERRES    10        6         4                          
PILOTATGE          10                                           
MUR DE CONTENCIÓ PERIMETRAL            11                                        
XARXA HORITZONTAL DE SANEJAMENT                    6           2                           
SOLERA                         11                             
ESTRUCTURA                                  12                  
PAVIMENTS                                            5               
AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIÓ                                        7                 
FALSOS SOSTRES                                                3             
TANVAMENTS I PALETERIA                                              7           
SOLATS I ENRAJOLATS                                                3             
FUSTERIA                                                 2             
SERRALLERIA                                                 2             
FONTANERIA                                                 4           
ELECTRICITAT                                                 6         
VENTILACIÓ                                                 4           
CONTRA-INCENDIS                                                 4           
APARELLS D'ELEVACIÓ                                                   2           
PINTURA                                                    6     
URBANITZACIÓ                                                18 
MOBILIARI I EQUIPACIÓ                                                           7 
SEGURETAT I SALUT - CONTROL QUALITAT Durant el transcurs de tota l'obra. 

                                         
                                                                                                                                                                                                                                                S’ha previst un termini orientador de les obres, igual a 16 mesos. 
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1 OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

1.1 IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 
 

L’obra en quesito és la d’un Aparcament Subterrani per a residents, a la parcel·la de 

Cal Gana (pertanyent al municipi del Prat de Llobregat), i la nova Urbanització de la 

Coberta.  

 

1.2 OBJECTE 
 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres 

de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de 

les obres del Projecte objecte d’aquest estudi: el d’un Aparcament Subterrani i la 

urbanització de la coberta, a la parcel·la de Cal Gana (El Prat de Llobregat), així com 

complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, 

amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al 

respecte per part del/s Contractista/es.  

  

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte d’Executiu/Constructiu, les premisses 

bàsiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, 

els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions 

preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva 

propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de 

quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al 

Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les 

obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant 

l’Autoritat Laboral.  

  

 

2 AUTOR DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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- Redactor E.S.S: LUCÍA HIDALGO OLEA.  

- Titulació: ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS.  

- Població: El Prat de Llobregat (BARCELONA).  

3 DADES DEL PROJECTE 
 

3.1 AUTOR DEL PROJECTE 
  

- Autor del projecte: LUCÍA HIDALGO OLEA.  

- Titulació: ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS.  

- Població: BARCELONA.  

 

3.2 TIPOLOGIA DE L’OBRA 
  

L’obra en qüestió és la d’un Aparcament Subterrani per a residents, a la parcel·la de 

Cal Gana (pertanyent al municipi del Prat de Llobregat), i la nova Urbanització de la 

Coberta.  

  

3.3 SITUACIÓ 
  

- Emplaçament: PARCEL·LA DE CAL GANA.  

- Carrer: Carreteres de la Marina i de la Bunyola, i Carrers de Tarragona i Mataró.  

- Número: s.n.  

- Codi Postal: 08820  

- Població: EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA).  

  

3.4 COMUNICACIONS 
  

- Carretera: Carreteres de la Marina i de la Bunyola, i Carrers de Tarragona i Mataró.   

- Ferrocarril: Rodalies de RENFE.  

- Línia Autobús: 65, 165 i 106.  

  

3.5 SUBMINISTRAMENT I SERVEIS 

- Aigua.  

- Electricitat. 
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- Sanejament.  

- Altres: disposició de tota la superfície de la parcel·la de Cal Gana, per a una millor 

gestió de les obres, en fase d’execució.  

3.6 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE 
  

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, 

exclosa la Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és 

de 4.175.196,99 € (QUATRE MILIONS CENT SETANTA-CINC MIL CENT NORANTA-SIS EUROS 

AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS D’EURO). 

 

3.7 TERMINI D’EXECUCIÓ 
  

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 16 mesos.  

  

3.8 MÀ D’OBRA PREVISTA 
  

L’estimació de mà d’obra total és de 39 persones. De totes maneres i segons el pla 

d’obres que s’ha previst,  en cap fase de l’obra es donarà el cas de què es trobin tots 

treballant.   

  

Per tant, per tal d’integrar la seguretat en l’obra, s’ha valorat realment la mà d’obra en 

punta, igual a 15 treballadors màxim, tenint en compte de què els manobres sempre 

podran ajudar en qualsevol feina.  

  

3.9 OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA 
 

6 Encofradors  

4 Ferrallistes  

4 Paletes  

2 Maquinistes  

1 Fuster  

1 Vidrier  

1 Metal.lista  

1 Regater  

2 Pintors  
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2 Impermeabilitzadors  

2 Soldadors  

2 Instal·ladors de xarxa de sanejament  

1 Lampista  

2 Electricistes  

1 Calefactor  

1 Col·locador  

2 Muntadors  

1 Jardiner  

3 manobres  

 

3.10 TIPOLOGIA DELS MATERIALS A UTILITZAR EN OBRA 
 

AIGUA  

SAULONS  

TOT-U  

GRANULATS PER A PAVIMENTS  

TERRES  

CIMENTS  

FORMIGONS SENSE ADDITIUS  

MORTERS  

FILFERROS  

ACERS PER A ARMADURES PASSIVES  

TAULONS  

PUNTALS  

TAULERS  

MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS  

GEOTEXTILS  

MATERIALS PER A LA FORMACIÓ DE JUNTS  

SEGELLANTS  

PINTURES, PASTES I ESMALTS  

PECES DE TERRATZO PER A PAVIMENTS  

RAJOLES  

PECES DE FORMIGÓ PER A VORADES  

PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES  
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PASSAMANS PER A BARANES  

SENYALS I CARTELLS DE TRÀNSIT  

BARRERES  

MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT  

TUBS DE PVC PER A DRENATGES  

MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE  

MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIÓ  

TUBS DE PVC A PRESSIÓ  

MATERIALS AUXILIARS PER A TUBS DE PVC A PRESSIÓ  

 

3.11 MAQUINÀRIA PREVISTA PER EXECUTAR EN L’OBRA  
  

Durant el decurs de l’obra, està previst d’utilitzar les següents màquines:  

  

Maquinària mòvil  

Formigoneres   

Grup Electrogen  

Compressor  

Picó vibrant  

Remolinador mecànic  

Estenedora  

  

Maquinària automotriu  

Retroexcavadora mixta  

Pala carregadora  

Motoanivelladora  

Camions basculants  

Camió grua  

Dúmper  

  

Màquines-eines  

Cisalla elèctrica  

Equips per a tall oxiacetilènic  

Motoserra  

Serres circulars (tronçadores) de taula per a fusta  
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Vibradors  

Martells trencadors pneumàtics  

Grup de projecció d’aigua a pressió  

Bomba manual d’extracció de fluids  

  

Totes aquestes màquines compliran amb la normativa vigent descrita en el Plec de 

condicions d’aquest Estudi, i comptarà per tant a arribar a l’obra, amb tots els 

dispositius de seguretat i elements de protecció que en aquest s’assenyalen. Per la 

seva utilització i manteniment seguiran les normes estipulades pel fabricant a la 

documentació corresponent, i en cap cas l’empresari propietari permetrà que una 

màquina  

 

treballi sense els dispositius i elements abans indicats, en perfecte estat de 

funcionament.  

   

 

4 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

 

4.1 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D’OBRA  
  

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o 

una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha  

d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els 

Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de 

subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat.  

  

Es realitzarà una distribució per sectors, que garanteixi l’adient subministrament a tots 

els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions 

adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu 

recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i 

trànsit normal d’una obra.  

  

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de 
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coure un que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons 

càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador.  

  

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents:  

  

 Connexió de servei: 

- Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament.  

- La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada.  

- Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).  

- Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones 

sense pas de vehicles.  

  

 Quadre General:  

- Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial 

de sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de 

doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA.  

- Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin 

parts en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals 

automàtics, etc.).  

- Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 

independents. Els dels apareéis d’elevació hauran de ser de tall omnipolar 

(tallaran tots els conductors, inclòs el neutre).  

- Anirà connectat a terra (resistència màxima 78). A l’inici de l’obra es 

realitzarà una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a 

l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments.  

- Estarà protegida de la intempèrie.  

- És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.  

- Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 

485/97).  

  

 Conductors:  

- Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot 

reconèixer per la seva impressió sobre el mateix aïllament.  

- Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres 

allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones.  
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- Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant “jocs“ d’ endolls, mai 

amb regletes de connexió, retorciments i embetats.  

 

 Quadres secundaris:  

- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i 

hauran de ser de doble aïllament.  

- Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.  

- Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge 

més convencional dels equips secundaris per planta és el següent:  

1 Magnetotèrmic general de 4P: 30 A  

1 Diferencial de 30 A 30 mA  

1 Magnetotèrmic 3P: 20 mA  

4 Magnetotèrmics 2P: 16 A  

1 Connexió de corrent 3P + T: 25 A  

1 Connexió de corrent 2P + T: 16 A  

2 Connexió de corrent 2P: 16 A  

1 Transformador de seguretat: (220 V/ 24 V)  

1 Connexió de corrent 2P: 16 A  

  

 Connexions de corrent:  

- Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la 

connexió d’equips de doble aïllament.  

- S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.  

- Es faran servir els següents colors:  

Connexió de 24 V: Violeta.  

Connexió de 220 V: Blau.  

Connexió de 380 V: Vermell.  

- No s’empraran connexions tipus “lladre“.  

 

 Maquinària elèctrica:   

- Disposarà de connexió a terra.  

- Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar.  

- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o 

d’altres aparells d’elevació fixos.  

- L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb 
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clavilla normalitzada.  

  

 Enllumenat provisional:  

- El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.  

- Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.  

- Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral 

més pròxim a la virolla.  

- Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de 

garantir-ne la inaccessibilitat a les persones.  

  

 Enllumenat portàtil:  

- La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament 

disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de 

contactes indirectes.  

- Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb 

capacitat anticops i suport de sustentació.  

 

4.2 INSTAL·LACIÓ D’AIGUA PROVISIONAL D’OBRA 
 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 

companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la 

canonada general al punt on s’ha de  

 

col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització 

provisional per l'interior de l’obra.  

  

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 

ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les 

Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò 

garantit en un total estancament i aïllament dielèctric en les zones necessàries.  

  

4.3 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 
  

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, 

les instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes.  
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Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 

realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb 

bactericides. 

 

4.4 ALTRES INSTAL·LACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS  
 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les 

següents:  

  

- La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 

M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc 

d’incendis o explosions.  

- Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 

quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta 

es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es 

farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats 

compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de 

líquidos inflamables y combustibles“, del Reglament sobre Emmagatzematge de 

Productes Químics.  

- S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 

dipositar els residus inflamables, retalls, etc.  

- Es col·locaran vàlvules antiretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip 

de soldadura oxiacetilènica.  

- L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 

instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 

3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les 

condicions particulars de gasos inflamables.  

- Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant 

els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc.  

- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells 

han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques.  

- La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir 

les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de 

proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, segellats i deixalles que es produeixin 
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pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de 

les màquines.  

- Les operacions de trasvassament de combustible han d’efectuar-se amb bona 

ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició.   

- Han de preveure’s també les conseqüències de possibles vessaments durant 

l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra.  

- La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 

conducta a seguir en aquests treballs.  

- Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 

motors accionats amb el combustible que s’està transvasant.  

- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-

se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, 

evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets 

tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma 

immediata i amb productes que assegurin l’estancament contra fum, calor i 

flames.  

- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 

transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en 

aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la 

càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del 

material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin 

líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats 

d’aplecs, magatzem o concentració d’embalatges o devessalls, han de 

completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin 

aigua abundant.  

 

 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra:  

 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són:  

  

- Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 

verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 

1,70 m. del sòl.  

- En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des 

de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més 



                ETSECCPB - Lucía Hidalgo Olea                                                                                                                 ANNEX NÚM. 9 
 MEMÒRIA de Seguretat i Salut 

Aparcament Subterrani a la parcel.la de Cal Gana i Urbanització de la Coberta. 16 

pròxim, no excedirà de 25 m.  

- En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des 

de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més 

pròxim, no excedirà de 15 m.  

- Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix 

una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i 

sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles 

que dificultin la seva localització, s’assenyalarà  convenientment la seva ubicació.  

  

 

5 SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT PERSONAL 
  

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades 

als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES 

DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.  

  

Per al servei de neteja d’aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 

persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de 

l’obra.   

  

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 

defineixen i detallen tot seguit:  

 

5.1 SERVEIS HIGIÈNICS 
  

5.1.1 Lavabos  
 
 S’han previst 2 lavabos.  

 

5.1.2 Dutxes 
 
 S’ha previst instal·lar dues dutxes, a l’interior del mòdul lavabos.  

  

5.2 VESTUARIS 



                ETSECCPB - Lucía Hidalgo Olea                                                                                                                 ANNEX NÚM. 9 
 MEMÒRIA de Seguretat i Salut 

Aparcament Subterrani a la parcel.la de Cal Gana i Urbanització de la Coberta. 17 

  

Tenint en compte que la superfície aconsellable per treballador contractat és igual a 

2m2, es disposarà d’un local de vestuaris de 30 m2.  

5.3 MENJADOR 
  

Tenint en compte que la superfície aconsellable per treballador contractat és igual a 

2m2, es disposarà d’un local de menjador de 30 m2.   

  

Aquest anirà equipat amb bancs, propers a un punt de subministrament d’aigua (1 

aixeta i pica rentaplats), mitjans per a escalfar menjars (1 microones), i cubell hermètic 

(60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries.  

 

5.4 LOCAL DE DESCANS 
  

Per tractar-se d’una obra amb un nombre de treballadors inferior a 50, no ha calgut 

preveure un local de descans.  

  

5.5 LOCAL D’ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS 
  

Per tractar-se d’una obra amb un nombre de treballadors entre 10 i 50 (15), s’ha previst 

un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra.   

  

L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a 

mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de 

diferents grandàries, benes elàstiques compressives autoadhesives, esparadrap, tiretes, 

mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades 

d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, 

termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet.  

  

6 ÀREES AUXILIARS 
  

6.1 ZONES D’ARREPLEC 
  

Els materials emmagatzemats a l’obra, estaran compresos entre els valors „mínims- 
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màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de 

materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident.  

  

S’han previst dues zones independents, ubicades en ambdues bandes de les rampes 

d’accés, per a l’arreplec de totes les terres excavades que es considerin aptes per als 

replens posteriors, i per tots els materials que vagin arribant a l’obra.  

  

Les zones d’arreplec provisional estaran protegides i separades de les altres zones, 

mitjançant baranes rígides i resistents. I per el seu coneixement, es senyalitzaran 

convenientment.  

  

De forma general, el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la 

formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De 

forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres 

amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i 

responsabilitats durant les maniobres.  

  

 

7 TRACTAMENT DE RESIDUS 
 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra, amb conformitat 

amb les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres 

residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 

construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal 

considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o 

l’enderroc o desconstrucció.  

  

A l’Annex núm.5 “Moviment de Terres” de la Memòria d’aquest Projecte, s’han exposat 

les diferents possibilitats que poden sorgir en la gestió de les terres restants.  

També queden indicats els abocadors més propers a l’obra, en cas de què els 

materials siguin qualificats de residus de construcció.  

  

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant al contractista, els costos que 

això comporti.  
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Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 

detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 

contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 

l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 

autoritzat.  

 

 

8 TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
  

El Contractista és responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene 

Industrial del seu Servei de Prevenció, de la gestió del control dels possibles efectes 

contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar 

potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats 

al seu contacte i/o manipulació.  

  

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 

propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials 

i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de 

la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats.   

  

8.1 MANIPULACIÓ 
  

En aquesta obra, s’ha considerat com a possibles materials, substàncies i/o factors que 

poden esdevenir perillosos, els següents:  

 

- Ciment.  

- Soroll.  

- Radiacions Solars.  

- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.  

- Gasos liquats del petroli.  

- Manipulació elements instal·lació elèctrica.  

  

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles 

vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de 
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Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de 

treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular.  

  

8.2 DELIMITACIÓ I CONDICIONAMENT DE ZONES D’ARREPLEC 
  

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble 

i com a mínim amb el text en idioma espanyol.  

  

L’etiqueta ha de contenir:  

  

- Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.  

- Nom comú, si és el cas.  

- Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom 

químic de les substàncies presents. 

- Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 

preparat perillós.  

- Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.  

- Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.  

- Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.  

- El número CEE, si en té.  

- La quantitat nominal del contingut (per preparats).  

  

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la 

fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del 

primer lliurament.  

  

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests 

materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla 

de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: tots els materials que 

ho requereixin, estaran emmagatzemats en un àmbit on no sofereixin cap risc de perill, 

convenientment senyalitzat. A més, tots el personal de l’obra durà els equips de 

protecció individual convenients.  
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9 CONDICIONS DE L’ENTORN 
  

9.1.1 Ocupació del tancament de l’obra 
 
Prèviament a les actuacions de demolició del paviment i de moviment de terres, i un 

cop retirats els elements de mobiliari urbà ubicats dins de la zona del Projecte, es 

realitzarà el tancament de tota la superfície que s’ha cregut com a necessària per a 

l’execució d’un Aparcament Subterrani a la parcel·la de Cal Gana.  

  

La superfície tancada serà la corresponent a tota la superfície de la planta projectada 

de l’Aparcament, més les zones d’arreplecs que es deixaran a ambdós laterals de la 

rampa d’accés i la zona destinada a la ubicació dels equipaments del personal de 

l’obra.  

  

El tancament, entès com a sistema de protecció de tot el perímetre, consistirà en la 

col·locació de tanques traslladades Urban, casa de fabricació “Rivisa”, de mesures 

normalitzades igual a 350x200 cm.  

 

Aquest sistema de protecció de tot el perímetre, serà permanent al llarg de les 

diferents fases de tota l’obra corresponents a l’aparcament, i per tractar-se de 

l’actuació a nivell de subterrani.   
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Figura A9.1  Detalls de la tanca traslladable Urban (Rivisa). 

 

 

Un cop acabada la coberta de la nau, i quan es procedeixi a començar les obres 

d’urbanització, es retiraran les tanques ubicades perpendicularment al carrer de 

Mataró, per poder realitzar els vials projectats a l’interior de la parcel·la i que queden 

fora de l’espai ocupat per l’aparcament.  

 

9.1.2 Situació de casetes i contenidors 
 

S’ha previst una zona independent a la zones d’arreplecs i d’intervenció, anomenada: 

zona equipaments de personal de les obres.   

  

La zona de personal s’ha ubicat a l’interior del tancament del tram de la carretera de 

Tarragona, concretament a la cantonada de la tanca i el més distanciada possible de 

la zona d’arreplecs i d’accés de la maquinària.   

 

Com es disposava d’espai suficient per l’assentament de dita zona, no ha calgut 

envair la via pública.   

  

Al voltant de la zona de personal, es col·locaran baranes de material rígid i resistent, i 

d’alçada igual a 90 cm., per diferenciar-la de la zona d’arreplecs; i protegir-la dels 

possibles riscs que pot generar la contínua entrada i sortida de màquines i materials.  

  

A l’interior d’aquesta zona es col·locaran les casetes de menjador, lavabos i vestuaris.   
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A més, aquest espai esdevindrà l’entrada independent de tot el personal. Es disposarà 

d’una porta a la tanca “Rivisa” que serà l’accés de l’exterior del tancament principal 

a l’interior de la zona.  

  

L’aparcament de tots els treballadors d’obra s’ha previst al tram exterior de l’ocupació 

de la zona de personal, a la zona d’estacionament ja existent al carril de la Carretera 

de Tarragona. Es senyalitzarà adequadament un espai corresponent de mínim 15 

places de vehicles, de manera que no puguin estacionar usuaris aliens.  

  

La zona de residus s’ubicarà a cadascuna de les zones previstes per arreplecs de 

materials, i també es diferenciarà d’aquestes mitjançant la senyalització adient.  

 

Al document de plànols de Seguretat i Salut, d’aquest annex, s’inclou el plànol SS-1 

“Ocupació del tancament de l’obra”, on queden indicades les actuacions previstes 

en aquest apartat de Condicions de l’Entorn.  

  

9.2 SERVEIS AFECTATS 
  

Els únics serveis afectats seran les cinc lluminàries que conformen a l’actualitat, 

l’enllumenat de la parcel·la, i una boca d’incendis, pertanyent a la xarxa d’aigua 

potable existent.    

  

De totes maneres, el Contractista es veurà obligat a la seva pròpia investigació per a 

la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació, i localitzarà i 

descobrirà les conduccions i obres subterrànies.   

  

9.3 SERVITUDS 
  

Igualment que en l’apartat anterior, tots els aspectes relatius a l’existència de possibles 

servituds en matèria d’aigües, de pas, de medianes de llums i vistes, de desguàs dels 

edificis...o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i 

plantacions; el contractista estarà obligat a consultar en el Registre de la Propietat els 

esmentats extrems.   
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9.4 CARACTERÍSTIQUES METEOROLÒGIQUES 
 

9.4.1 Temperatura 
 
El clima del Prat és el característic del domini marítim mediterrani, amb estius calorosos 

i hiverns temperats i relativament humits.  

  

- La temperatura mitjana anual és de 15,6 ºC.  

- La màxima és de 19,8 ºC  

- La mínima és d’11,3 ºC  

  

9.4.2 Precipitacions 
 
La precipitació anual se situa al voltant del 600 mm, però les oscil·lacions són notables.  

 

Dos punts mínims:    A l’hivern (febrer)  

                                  A l’estiu (juliol)  

  

Dos punts màxims:   A la primavera (maig)  

                                  A la tardor (setembre - octubre).  

 

9.5 CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY  
  

La zona on es troba projectada l’obra objecte d’aquest Projecte, des del punt de vista 

geològic, es troba ubicada sobre els dipòsits quaternaris d’origen deltaic, formats en la  

desembocadura del riu Llobregat, que, un cop travessa la serralada Costero- 

Catalana, entre en la depressió litoral o plataforma costera.  

  

Aquests dipòsits jeuen damunt un bassament pliocè, i en aquests apareixen materials 

corresponents a diferents àmbits sedimentaris (característica comú dels dipòsits del 

delta): de tipus fluvial (sorres i gravetes ben rodades), materials de terrasses fluvials 

antigues soterrades per al·luvions més moderns, sediments d’influència litoral i materials 

dipositats en zones pantanoses: llims i argiles amb proporció variable, de matèria 

orgànica.  
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10 UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

TREBALLS PREVIS  

ARRENCADA D'ELEMENTS EXISTENTS  

  

DEMOLICIONS  

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT EXISTENT  

  

MOVIMENTS DE TERRES  

EXCAVACIÓ   

RETALUSSAT EN DESMUNT  

REBLIMENTS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT  

  

FONAMENTS  

SUPERFICIALS (LLOSES – ENCEPS)  

PROFUNDES (PILONS)  

  

ESTRUCTURES  

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU 

(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT )  

  

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS  

IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I SUPERFÍCIES PLANES  

JUNTS (FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS )  

  

PAVIMENTS  

PAVIMENTS AMORFS (FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO)  

PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC...)  

  

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ  

COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS  

  

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS  

ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, BUNERES, 
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ETC...)  

ELEMENTS SOTERRATS (CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES)  

  

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS  

TUBS MUNTATS SOTERRATS I SUPERFICIALMENT  

  

URBANITZACIÓ  

PAVIMENTS AMORFS (FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO)  

PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC... )  

JARDINERIA  

MOBILIARI URBÀ  

11 DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

El Contractista, amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives, haurà de 

perfilar l’anàlisi de cada una i d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva” 

(Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els “Principios Aplicables durante la Ejecución 

de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre).  

 

11.1 PROCEDIMENTS D’EXECUCIÓ 
 

El procediment constructiu de l’aparcament comprendrà les següents operacions:  

  

1. Prèviament al tancament de tot el perímetre, i de les zones de dependències de 

l’obra, es procedirà al trasllat del mobiliari urbà existent (senyalització, bancs, 

bàculs, etc.). A continuació es podran realitzar totes les operacions de tancament 

previstes i tal i com s’indica a l’apartat núm.9 d’aquesta Memòria, “Condicions de 

l’Entorn”.  

  

2. Es realitzarà l’excavació general de les terres per a l’execució dels fonaments. 

Aquesta consistirà en el rebaixament dels nivells R, A i B, fins a una profunditat de 

4,05 metres, respecte el nivell de la rasant.  

  

Es començarà a excavar per la zona on estan projectades les rampes de 

l’aparcament, de manera que es doni lloc també a l’accés de la maquinària a 
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través d’aquestes.  

  

A aquelles zones del perímetre de la planta projectada, i a mesura que avancin les 

excavacions, que requereixin d’una protecció per evitar el risc de caiguda en 

alçada, es col·locaran baranes, a una distància d’1,5 metres de la franja frontera.  

  

En  tot moment, el Contractista tindrà la precaució de donar sortida a les possibles 

aigües pluvials, si escau, de les plataformes; per tal d’evitar l’estancament de les 

mateixes.  

 

3. Un cop assolida la cota prevista, es procedirà a realitzar el pilotatge de tota la 

superfície excavada.  

4. Abans de donar pas a la construcció dels enceps i les lloses de la solera, fosses 

d’ascensors i d’arriostrament, es realitzarà l’excavació de totes les zones restants i 

localitzades, per tal d’instal·lar tota la xarxa de sanejament horitzontal.   

5. Es començaran a construir els enceps i la solera, amb la prèvia impermeabilització 

d’aquesta. Es tindrà en compte la col·locació de les esperes dels pilars que neixen 

a la llosa de la solera, i dels murs d’ascensors, abans de formigonar.   

  

A més, es deixaran vists, tots els solapaments de les barres que connecten la solera 

amb el mur del perímetre.  

  

6. A mesura que es formigona la solera, s’anirà construint també, el mur de tot el 

perímetre.   

  

Degut a la possible inestabilitat dels talussos excavats del perímetre de la planta, a 

l’hora de formigonar el mur, es deixarà el talús natural, s’encofrarà a dos cares 

vistes, i un cop s’hagi desencofrat, s’omplirà el buit mitjançant l’excés de terres 

prèviament excavades i compactades.   

  

Durant el formigonat, i per a garantir la seguretat dels paletes, es muntarà una 

plataforma volada, amb les seves baranes de protecció.   

  

A més, s’evitarà el col·locar càrregues d’arreplecs, en l’extrem del talús, per tal 

d’evitar possibles despreniments de terres.  
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7. L’estructura de pilars i sostres es farà de manera convencional. L’encofrat del forjat 

reticular serà de casetons recuperables de PVC i per a deixar el forjat vist, i la zona 

del vestíbul 4 serà de llosa massissa.  En el forjat de la coberta caldrà tenir present el 

sanejament penjat, que serà l’encarregat de recollir les aigües del jardí de la 

coberta.  

 

A mesura que es vagi apuntalant l’estructura del forjat, es col·locaran xarxes 

horitzontals de protecció, per evitar caigudes d’alçada a més de 2 metres.  

  

A la planta de la coberta, es disposaran passarel·les de 60 cm. mínim, amb 

baranes rígides i resistents, d’alçada igual a 90 cm.  

Tots els forats previstos (d’escales, ascensors, desemfumatge i ventilació), també es 

protegirà el seu perímetre, mitjançant baranes rígides i resistents, d’alçada igual a 

90 cm.  

 

8. A continuació, s’impermeabilitzarà tot el sostre de la coberta i l’extradós de tot el 

mur del perímetre.  

  

9. Una vegada que les impermeabilitzacions s’hagin completat i s’hagin col·locat els 

drenatges exteriors, es podrà procedir a efectuar el replè de l’extradós de murs i de 

les terres sobre el forjat de coberta.  

  

Els replens es faran amb les terres procedents de les excavacions o, en cas que això 

no fos possible, amb terres adequades procedents de préstec.   

  

10. I quan sigui possible, es procedirà a l’execució de les instal·lacions i dels acabats, 

d’acord amb les condicions que s’expressen en la resta de documentació del 

projecte. Igualment, un cop enllestida la coberta, es procedirà a la realització de 

les obres referents a la urbanització.  

  

En totes aquestes activitats, degut a què es tracta de treballs específics i de magnitud 

nferior a les activitats anteriors, es disposarà dels EPI’s corresponents que s’indicaran a 

les fitxes que s’inclouen a l’apèndix núm.1: “Risc-Avaluació-Mesures”, d’aquesta 

Memòria.  
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11.2 ORDRE D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
  

Com a conclusió de tot l’expressat anteriorment, podem definir les següents fases 

d’obra:  

  

FASE I: Tancament general de l’obra, creació de les diferents zones d’ocupació: 

d’arreplecs i de personal; i buidat del terreny.  

  

FASE II: Construcció de l’estructura i impermeabilització de la coberta.  

  

FASE III (Soterrani): Acabats i instal·lacions de l’aparcament i arranjament de la 

superfície (replens, etc...)  

  

FASE III (En superfície): Urbanització de la coberta.  

  

Al document de plànols de Seguretat i Salut, s’inclouen els plànols SS-3 “Sistemes de 

Protecció Col·lectiva” en les diferents fases de l’obra, on queden indicades 

cadascuna de les proteccions de què s’haurà de disposar en aquestes.  

  

Complementàriament a l’expressat en els apartats anteriors, referents a la 

determinació del procés constructiu d’un Aparcament Subterrani a la parcel·la de Cal 

Gana i la Urbanització de la Coberta; el Contractista haurà d’ajustar, durant 

l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 

característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les 

obres ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT D'UN PROJECTE amb criteris de qualitat i de 

seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, 

la successió, la persona o els mitjans a emprar.  

 

11.3 DETERMINACIÓ DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIÓ – PLA D’EXECUCIÓ  
  

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels 

distints talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes:  

  

LLISTA D’ACTIVITATS:   
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Treballs previs 

Moviment de terres  

Pilotatge  

Red horitzontal de sanejament  

Enceps i Solera  

Estructura  

Tancaments paleteria  

Paviments  

Falsos Sostres  

Aïllament i Impermeabilització  

Soleres i enrajolats  

Fusteria Taller  

Fontaneria  

Electricitat i Enllumenat  

Ventilació  

Contra-Incendis  

Aparells d’Elevació  

Pintura  

Urbanització  

Mobiliari i Jardineria  

  

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA: La relació temporal de realització material d’unes unitats 

respecte d’altres queda indicada a l’Annex núm.9 “Pla de Treballs” de la Memòria 

d’aquest Projecte.  

  

DURADA DE LES ACTIVITATS: La durada de cadascuna de les activitats queda indicada 

a l’Annex núm.9 “Pla de Treballs” de la Memòria d’aquest Projecte.  

  

 

12 SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 

INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU  
  

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a 



                ETSECCPB - Lucía Hidalgo Olea                                                                                                                 ANNEX NÚM. 9 
 MEMÒRIA de Seguretat i Salut 

Aparcament Subterrani a la parcel.la de Cal Gana i Urbanització de la Coberta. 31 

utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés 

constructiu, sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 

31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las 

Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) „Reglas generales de seguridad para 

máquinas“ (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de  

l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 

l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, 

d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

  

 

13 MEDI AMBIENT LABORA 
 
13.1 AGENTS ATMOSFÈRICS  
 
Els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i als seus treballadors, són 

els derivats de les condicions climàtiques que es donin durant el transcurs de la 

construcció. El terme municipal del Prat de Llobregat pertany a la franja mediterrània i 

per tant, no presenta temperatures ni temporals devastadors, en cap època de l’any. 

L’únic a tenir en compte són les pluges (més notòries a la tardor), que es poden donar 

amb intermitència durant algunes setmanes, interferint en les activitats que 

obligatòriament es duen a terme a l’aire lliure (moviment de terres, pilotatge, 

fonaments). De totes maneres, això s’ha tingut en compte en la planificació dels 

treballs, de manera que el tancament del recimpte i la urbanització de la coberta, 

corresponguin a èpoques de bon temps. 

 

13.2 IL·LUMINACIÓ  
 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, es 

tindran present algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació artificial, 

necessària en talls o treballs nocturns o sota rasant, quan es doni el cas.  

 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant 

els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 

 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
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treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 

 

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb 

la construcció de l’aparcament, seran els següents: 

 

25-50 lux: 

En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional – habitual. 

 

100 lux: 

Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la 

manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de 

conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux: 

Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de màquines i 

calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 

exigències visuals. 

 

200 lux: 

Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges mitjans, en 

treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i 

tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 

 

300 lux: 

Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs mitjans en bancs 

de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 

 

500 lux: 

Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals com treballs 

d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. Altes 

exigències visuals. 

 

1000 lux: 

En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions de 

constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats, 

treballs fins en banc de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
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Exigències visuals molt altes. 

 

Els serveis de prevenció de l’obra, seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells 

del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament 

les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 

finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 

mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 

individual, formatives i informatives. 

 

13.3 SOROLL 
 

Els serveis de prevenció de l’obra, seran els encarregats d’estimar la magnitud o els 

nivells de risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar 

periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels 

treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el 

risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 

col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

 

13.4 POLS 
 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents 

afeccions: 

 

- Rinitis 

- Asma bronquial 

- Bronquitis destructiva 

- Bronquitis crònica 

- Efisemes pulmonars 

- Neumoconiosis 

- Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

- Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

- Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva 

concentració i el temps d’exposició. 
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En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) 

que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la 

neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, 

necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del 

present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses 

especialitzades. 

 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 

exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice 

en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 

 

                        10 

   C = --------------------------    mg / m3 

                % Si O2 + 2 

 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada 

“fracció respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en 

l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són 

expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 

 

Els treballs relacionats amb la construcció d’un Aparcament Subterrani a la parcel·la 

de Cal Gana, en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els 

següents: 

 

Escombrat i neteja de locals 

Manutenció de runes 

Demolicions 

Treballs de perforació 

Manipulació de ciment 

Raig de sorra 

Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 

Moviments de terres 
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Circulació de vehicles 

Polit de parament 

 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres 

contra la pols, convé següents mesures preventives: 

 

 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 

situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 

condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 

finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 

mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 

individual, formatives i informatives. 

 

13.5 ORDRE I NETEJA 
 

Les actuacions bàsiques per mantenir l’ordre i la neteja de l’obra seran: 

 

- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 

- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals: Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes: Regat previ 

Demolicions: Regat previ 

Treballs de perforació: Captació localitzada en carros perforadors o 

injecció d’aigua 

Manipulació de ciment: Filtres en sitges o instal·lacions confinades 

Raig de sorra o granalla: Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials ceràmics o lítics: Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 

de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 

soldadura elèctrica: 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles: Regat de pistes 
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materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 

- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 

utilització. Pla d’evacuació de residus. 

- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 

Il·luminació suficient. 

- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 

- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 

directes iindirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al 

manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

 

 

14 MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista 

preventiu, s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament 

necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més 

segur és aquell que no es realitza”. 

 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

 

- Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el 

primer i més accessible. 

- Lliurar el material, no tirar-lo. 

- Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en 

piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

- Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 

embuatada en empenya i turmells. 

- En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 

mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

- S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada 
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tipus de material. 

- En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 

posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

- Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, 

potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el 

que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de 

Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 

 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

 

- Automatització i mecanització dels processos. 

- Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

 

- Utilització d’ajudes mecàniques. 

- Reducció o redisseny de la càrrega. 

- Actuació sobre l‘organització del treball. 

- Millora de l’entorn de treball. 

 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

 

- Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

- Ús correcte dels equips de protecció individual. 

- Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

- Informació sobre el pes i el centre de gravetat. 

 

14.1.1 Els principis bàsics de la manutenció de materials 
 
- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 

l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

- Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 

l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 
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- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 

catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

- Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, 

evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat 

evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 

l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o 

palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 

comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, 

coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la 

producció.  

- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 

manipular. 

 

14.1.2 Manejament de càrregues sense mitjans mecànics: 
 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la 

formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

 

1r.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 

2n.- Assentar els peus fermament. 

3r.- Ajupir-se doblegant els genolls. 

4t.- Mantenir l’esquena dreta. 

5è.- Subjectar l’objecte fermament. 

6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

7è.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 

següents criteris preventius: 

- Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 

- Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de 

gravetat de la càrrega. 

- Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 

- Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 

davanter aixecat. 
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9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar 

arestes afilades. 

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per 

homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material 

per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de 

dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte 

entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a 

condició que sigui conegut o convingut perl’equip. 

 

 

15 MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)  
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot 

Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació 

seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament 

ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i inseparable, 

de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia 

fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips 

o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 

conseqüències d’accident.   

  

La seva funcionalitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels 

components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites.   

  

El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús.  

  

Els MAUP’s principals, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats:  

  

A.- Excavació i fonaments:  

- Elements i sistemes d’estintolament i estrebament de terres i encofrats.  

- Plafons d’encofrat.  

  

B.- Estructura:  

- Escales manuals.  
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- Torretes pel formigonat de pilars.  

- Bastides i plataformes de treball.  

- Elements d’encofrat i estintolament.  

- Cubilots de formigó.  

- Cinta d’estintolament.  

  

C.- Tancament i Ram de Paleta:  

- Transportadors de palets.  

- Conductes de descàrrega vertical de runes.  

- Contenidors.  

- Bastides i plataformes de treball.  

- Escales manuals.  

- Safates metàl·liques per a manutenció de càrregues al detall.  

- Catúfols per a manutenció de morter.  

  

D.- Instal·lacions i acabats:  

- Bastides i plataformes de treball-  

- Escales manuals-  

- Banquetes-  

- Grups i equips d’oxitall i soldadura-  

- Eines dielèctriques portàtils-  

- Eines manuals  

 

Tots aquests mitjans tindran les característiques establertes per la Norma CE o UNE 

adient, la resistència de treball serà l’escaient, disposaran de les proteccions o 

resguards efectius i es faran servir, d’acord amb les instruccions del fabricant i de 

conformitat amb les disposicions que assenyalen les ordenances i reglaments en 

vigència. No poden realitzar-se cap mena de treball amb ells, si no reuneixen les 

mesures de seguretat i condicions de recepció de qualitat del producte corresponent.  

  

 

16 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)  
  

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes 

de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema 
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constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de 

major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de 

coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en 

l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, 

equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 

conseqüències d’accident.   

  

La seva funcionalitat garantirà la integritat de les persones o objectes protegits, sense 

necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia.   

  

Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 

Individual (EPI).  

  

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 

Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i 

relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als 

instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de 

Protecció Col·lectiva.  

  

Els principals S.P.C. previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 

l’Annex d’aquesta Memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES.  

 

 

17 CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)  
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 

Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o 

pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les 

conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una 

energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI.  

  

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 

adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.  

  

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
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harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.  

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat 

al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel 

beneficiari.  

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 

individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats 

d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les 

respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el 

vist-i-plau del tècnic que vigila el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la 

Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució.   

  

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de 

protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense 

que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. En aquesta previsió cal tenir en 

compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, la 

necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.  

Els principals E.P.I. previstos per a l’execució material del present projecte són els 

indicats en l’Annex d’aquesta Memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ- 

MESURES.  

 

 

18 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT  
 

18.1.1 Senyalització normalitzada de seguretat 
 
Es col·locarà en els llocs de l’obra o als accessos on s’ha d’advertir de riscos, recordar 

obligacions de fer servir determinades proteccions, establir prohibicions o informar de 

determinades situacions preventives.  

  

18.1.2 Senyalització normalitzada de tràfic 
 
Es col·locaran en tots els llocs de l’obra o els seus accessos i entorn, on la circulació de 

vehicles i vianants ho aconselli, d’acord amb el Codi de la Circulació i la Norma 8.3-IC.  
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18.1.3 Senyalització de prohibició, obligació i advertencia 
 
Els senyals previstos són:  

  

PROHIBIT EL PAS A TOTA PERSONA ALIENA A L’OBRA  

MAQUINÀRIA PESADA EN MOVIMENT  

SORTIDA DE CAMIONS  

RISCOS DE CAIGUDES A DIFERENTS NIVELLS  

RISCOS DE CAIGUDES A NIVELL  

RISCOS DE CAIGUDA D’OBJECTES  

RISC ELÈCTRIC  

PERILL CÀRREGUES SUSPESES  

PERILL INDETERMINAT  

OBLIGATORI DUR ELS EPI’S CORRESPONENTS  

 

 

19 CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA  
  

19.1 ÀMBIT D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA  
  

A l’hora de preveure el tancament de l’obra, s’ha intentat envair el mínim possible la 

via pública. De totes maneres, i degut a què el tram del mur de l’aparcament, paral·lel 

al carrer de Mataró, coincideix amb la rasant del vial, s’haurà d’afectar aquest en la 

mesura que condiciona la normativa referent a les afectacions de la via pública.  

  

En el carrer de Mataró, es deixarà un espai lliure per a pas de vianants, igual a 1,40 m, 

distància superior a 1/3 del carrer; i de manera que no s’haurà d’intervenir a 

l’arrencada d’arbres.   

  

En el Carrer de Tarragona, l’única afectació serà la de prohibició d’estacionament en 

el tram de la calçada reservada per al personal de l’obra. La zona necessària prevista 

es delimitarà de la resta i es senyalitzarà, per què no sigui ocupada per altres usuaris.   

  

Es prohibirà l’estacionament mitjançant la col·locació d’un cartell de „SENYALITZACIÓ 

EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot 
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comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui.   

 

19.1.1 Situació de casetes i contenidors 

  
Les casetes i contenidors, s’han previst en una zona propera a l’obra, a l’interior de la 

parcel·la, i al costat de les rampes d’accés; de manera que no envaeixin el pas de 

vianants per la vorera, ni cap carril de circulació.  

19.1.2 Canvis de la Zona Ocupada 
 
 En principi, el tancament de què es disposarà, s’ha previst per a què sigui permanent 

al llarg de tota l’obra corresponent a la de l’aparcament subterrani.   

  

Degut a què els vials projectats, que connecten les carreteres de la Marina i de la 

Bunyola, amb l’interior del jardí, queden fora de l’àmbit d’ocupació de tot el sistema 

de protecció del perímetre; un cop es procedeixi a l’execució de la urbanització, es 

retiraran prèviament les tanques que ja no esdevenen funcionals i es disposaran 

aquestes de manera que es puguin dur a terme les activitats corresponents a la  

urbanització de la coberta.   

  

De totes maneres, la nova ubicació de les tanques es considerarà a l’acte, en l’obra, i 

segons les necessitats reals d’espai, temps previst i estat de les obres.  

  

19.2 TANCAMENTS DE L’OBRA QUE AFECTEN L’ÀMBIT PÚBLIC  
  

19.2.1 Tanques 
 
Seran tanques  traslladables Urban, tipus RIVISA.  

  

En cap cas s’admetrà com a tanca el simple abalissat amb cinta de PVC, malla 

electrosoldada de ferralla, xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color 

taronja), o elements tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc.  

  

Complements:  

Totes les tanques tindran balissament lluminós i elements reflectors en tot el seu 
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perímetre. A més, es disposarà de la senyalització informativa, de prohibició i 

d’advertència adient, per tal d’indicar el recorregut diferent dels trams intervinguts.  

Manteniment:  

El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant publicitat il·legal i 

qualsevol altre element que deteriori el seu estat original.  

 

19.2.2 Accés a l’obra 
 
Portes:  

La tanca que separa la zona de personal de l’obra, de l’exterior; estarà dotada d’una 

porta, que permetrà l’accés dels treballadors i de manera independent a l’accés per 

a maquinària.  

  

No s’admetrà com a solució permanent d’accés la retirada parcial del tancament.  

  

19.3 OPERACIONS QUE AFECTEN L’ÀMBIT PÚBLIC  
  

19.3.1 Entrades i sortides de vehicles i maquinària 
 
Vigilancia:  

Es disposarà d’un personal responsable de l’obra que s’encarregarà de dirigir les 

operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents.  

  

Aparcament:   

Fora de l’àmbit del tancament de l’obra només podran estacionar vehicles i 

maquinària de l’obra, en la zona d’aparcament a la calçada, disposada 

exclusivament per aquesta fi.   

  

Igualment, l’àmbit de tancament previst, disposa d’un espai suficient, per acollir els 

camions en espera, també.  

  

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la programació dels 

treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra.  
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19.3.2 Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de 

l’obra.  

19.3.3 Descàrrega, arreplec i evacuació de terres i runa 
 
Descàrrega:  

La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, es farà mecànica i 

manualment, fins els contenidors, que hauran de ser coberts amb lones o plàstics 

opacs a fi d’evitar pols.   

  

Les canonades o cintes d’elevació i transport de material es col·locaran sempre per 

l’interior del tancament de l’obra.  

Arreplec:  

No es podran acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic.   

  

S’ha previst d’un espai dins de l’àmbit de tancament de l’obra, en el punt més proper 

a la tanca, on s’ubicaran els contenidors.   

 

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.   

  

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirar el contenidor.   

  

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.  

  

Evacuació:  

Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada amb 

una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a 

un abocador autoritzat.   

  

El mateix es farà en els transports dels contenidors.  

 

19.4 NETEJA I INCIDÈNCIA SOBRE L’AMBIENT QUE AFECTEN L’ÀMBIT PÚBLIC  
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19.4.1 Neteja 

  
 Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de 

l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions 

productores de pols o deixalles.  

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc...).  

  

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa 

viària a la sortida dels camions de l’obra.   

  

A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de 

formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els 

camions i es netejaran per rec amb mànega cada parella de rodes.  

Estarà prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.  

  

19.4.2 Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.  

 

Fora d’aquest horari, només es permetrà realitzar activitats que no produeixin sorolls 

més enllà d’allò que estableixen les OCAF.   

  

Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament autoritzades 

per l’Ajuntament.  

 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades 

operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, 

l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un 

horari específic.  

 

19.4.3 Pols 
 
- Es regaran les pistes de circulació de vehicles, els elements a enderrocar, la runa i 

tots els materials que puguin produir pols.  

- En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua.  
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- Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.  

  

19.4.4 Retirada de senyalització i abalissament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalissament, 

previstos.  

  

19.5 PROTECCIÓ I TRASLLAT D’ELEMENTS EMPLAÇATS A LA VIA PÚBLICA  
 

19.5.1 Arbres i jardins 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat dels trams del Carrer de Mataró i de 

Tarragona que es troben al llindar del tancament del perímetre.  

  

El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre 

lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa.   

  

S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de 

l’exterior de la zona d’obres.   

  

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 

s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts.  

  

19.5.2 Enllumenat Públic 
 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui perquè queden al seu 

interior, caldrà preveure el trasllat provisional de l’enllumenat públic emplaçat a la 

parcel·la.   

  

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu 

emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis 

corresponents per tal de coordinar les operacions.  
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19.5.3 Mobiliari urbà 

  
El procediment serà el mateix que en els dos apartats anteriors.  

 

 

20 RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ  
 

20.1 RISCOS DE DANYS A TERCERS  
  

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones 

o objectes annexos que en depenguin, són els següents:  

- Caiguda al mateix nivell.  

- Caiguda a diferent nivell.  

- Atropellaments.  

- Col·lisions amb obstacles a la vorera.  

- Caiguda d'objectes.  

  

20.2 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS  
  

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones 

que transiten pels voltants de l'obra:  

  

- Muntatge de tanca metàl·lica tipus RIVISA, de 2 m. d'alçada, separant el 

perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior.  

- En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 

conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec 

d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció.  

  

20.3 PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS  
  

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta 

obra són:  

  

- Incendi, explosió i/o deflagració.  
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- Inundació.  

- Col·lapse estructural per maniobres fallides.  

- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.  

- Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació.  

  

Per a cobrir les eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex 

al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, que inclogui les següents 

mesures mínimes:  

  

1.- Ordre i neteja general.  

2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra.  

3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors.  

4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.  

5.- Punts de trobada.  

6.- Assistència Primers Auxilis  

 

20.4 PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de 

seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 

RD.1627/97. 

 

 

Barcelona, Maig de 2009 

L’autora del projecte 

 

 

 

 

 

Lucía Hidalgo Olea 

Enginyeria de Camins, Canals i Ports 
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 APÈNDIX NÚM. 1 

FITXES RISC-AVALUACIÓ-MESURES  

  

 

 
 

 

Abans de donar pas a les fitxes Risc-Avaluació-Mesures de les diferents activitats a dur 

a terme en la construcció d’un Aparcament Subterrani a la parcel·la de Cal Gana i la 

Urbanització de la Coberta,  afegir els següents punts que s’hauran de tenir presents en 

la gestió correcta d’aquest Estudi de Seguretat i Salut.  

  

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA:  

Els punts subratllats o en negreta, proposta d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, es 

consideren mesures preventives amb riscos que presenten una FREQÜÈNCIA 

d’EXPOSICIÓ elevada tot i que son fàcilment PREVISIBLES, per aquest motiu disposaran 

d’una atenció especial. “Segons ho especifica en el R.D. 1627/97, Article 5e Punt-2 

apartat a)”  

  

  

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL:  

Els Equips de Protecció Individual, seran entesos com a Proteccions Tècniques a Nivell 

Individual, i tindran la funció de controlar i reduir els riscos mencionats als apartats de 

Sistemes de Proteccions Col·lectives.  
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PROTECCIONS GENÈRIQUES:  

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà 

als treballadors de les mateixes. Sempre de conformitat als R.D. 1407/1992 (B.O.E. 

28/12/1992), R.D. 159/1995 (B.O.E. 08/03/1995) i R.D. 773/1997 (B.O.E. 12/06/1997).  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

TREBALLS PRELIMINARS 

  

Descripció dels riscos més freqüent:  

- Atropellament i cops amb maquinària.  

- Bolcada o falses maniobres de maquinària mòbil.  

- Caiguda de persones.  

  

Mesures preventives previstes:  

  

PROTECCIONS COL·LECTIVES: 

- En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.  

- A nivell del sòl s’acotaran les àrees de treball, sempre que hi hagi previsió de 

circulació de persones o vehicles i es col·locaran els senyals SNS-311 “RISCOS DE 

CAIGUDES A DIFERENTS NIVELLS”, SNS-312 “RISCOS DE CAIGUDES A NIVELL” i SNS-310 

“MAQUINÀRIA PESADA EN MOVIMENT”.  

- Les entrades i sortides de vehicles seran independents dels accessos als vianants, no 

tindran un pendent superior al 7%, i estaran adientment il·luminades i disposaran 

d’un senyal de STOP ben visible abans d’accedir a la via pública.  

- Als accessos a l’obra es col·locaran de forma ben visible els senyals normalitzats 

“PROHIBIT EL PAS A TOTA PERSONA ALIENA A L’OBRA”. L’ÚS OBLIGATORI DE CASC 
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PROTECTOR” i “RISCOS DE CAIGUDA D’OBJECTES”.  

  

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 

- Serà obligatori l’ús del casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, 

homologats, segons CEE.  

- Es preceptiu l’ús de granota de treball.  

  

 

 

 

  

 

  

 

 

INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL D’ELECTRICITAT 

  

Descripció dels riscos mes freqüents:  

- Cremades per deflagració elèctrica.  

- Contactes elèctrics directes.  

- Contactes elèctrics indirectes.  

- Caigudes de persones al mateix nivell.  

- Caigudes de persones de diferent nivell.  

  

Mesures preventives previstes:  

  

PROTECCIONS COL·LECTIVES: 

- Qualsevol part de la instal·lació es considerarà sota tensió en tant no es comprovi 

l’escomesa realitzada per l’empresa subministradora, aquesta serà preferentment 

subterrània, disposarà d’un armari de protecció i mesura directa, realitzat amb 

material aïllant en protecció a la intempèrie, dotat d’entrada i sortida de cables 

per la part inferior, la porta disposarà de pany de relliscada, en clau de triangle 

amb possibilitat de passar un enclavament. Profunditat mínima de l’armari 0,25 m.  

- El quadre general de comandament i protecció estarà col·locat a continuació del 

quadre d’escomesa, i estarà dotat de seccionador general de comandament i tall 
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automàtic omnipolar i protecció contra faltes a terra, sobrecàrregues i tallcircuit, 

mitjançant interruptors magnetotèrmics i diferencials de 300 mA.  

- El quadre estarà col·locat de manera que impedeixi el contacte dels elements sota 

tensió.  

- D’aquest quadre sortiran els circuits secundaris per a l’alimentació de les màquines-

eines d’obra, dotats d’interruptor omnipolar, interruptor general magnetotèrmic, 

estant les sortides protegides amb interruptor magnetotèrmic diferencial de 30 mA. 

Les bases seran blindades tipus CETAC i els cables mànega disposaran així mateix 

de funda protectora aïllant i resistent a l’abrasió.  

- El circuit d’il·luminació portàtil d’obra disposarà d’un transformador a 24 V.  

- Del quadre general sortirà un circuit d’alimentació per als quadres secundaris, 

protegits amb interruptors magnetotèrmics d’alta sensibilitat, circuit de presa a terra 

i circuit de tensió de seguretat a 24 V, on es connectaran les eines elèctriques per a 

treballs en zones humides i la il·luminació portàtil (24V), respectivament en els 

diferents talls. Aquests seran d’instal·lació mòbil, segons les necessitats de l’obra i 

acompliran les condicions exigides per a instal·lacions d’intempèrie, estaran 

col·locades de manera estratègica, a fi de disminuir en el possible el numero de 

línies i la seva longitud.  

- Tots els conductes utilitzats a la instal·lació estaran aïllats per a una tensió de 1000V.  

- Tots els quadres elèctrics d’obra tindran col·locada de manera ben visible el senyal 

normalitzat “RISC ELÈCTRIC”, disposarà d’una plataforma aïllant a la base i no tindrà 

accés directe a elements de baixa tensió.  

  

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 

- Casc de seguretat dielèctric, homologat.  

- Guants dielèctrics, homologats.  

- Guants de material aïllant, per a treballs elèctrics, classe 00.  

- Eines manuals dielèctriques homologades.  

- Pantalla facial de policarbonat transparent, amb arnès dielèctrics.  

- Botes aïllants i amb sola antilliscant.  

- Jaqueta ignífuga en maniobres elèctriques.  
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ESTINTOLAMENTS 

  

Descripció dels riscos mes freqüent:  

- Caiguda de personal.  

- Atrapada per esllavissada del terreny.  

- Caiguda d’objectes a diferent nivell.  

- Cops a mans, peus i cap.  

- Afeccions a la pell.  

- Electrocució per contacte directe.  

- Caigudes al mateix nivell per falta d’ordre i neteja.  

  

Mesures preventives previstes:  

  

PROTECCIONS COL·LECTIVES: 

- En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.  

- A nivell del sòl s’acotaran les àrees de treball i es col·locaran els senyals SNS-307 

“RISCOS DE CAIGUDES D’OBJECTES” i SNS-308 “PERILL CÀRREGES SUSPESES”. En 

previsió de circulació de persones o vehicles als voltants d’aquest tall, es col·locarà 

el senyal SNS- 311 “RISC DE CAIGUDA A DIFERENT NIVELL”.  

- Davant situacions de dubte d’estabilitat o possible col·lapse d’elements a 
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apuntalar, estrebar o recalçar, es procedirà prèviament a la realització d’assaigs 

de tipus proveta, testimonis, ultrasons, escleròmetre o prova de càrrega, segons 

s’estimi procedent.  

- La barana situada a la coronació del mur del perímetre, no serà retirada fins 

l’execució del forjat del nivell del carrer. S’evitarà mitjançant cinta d’abalissament i 

senyalitzacions adequades, la permanència o pas de persones sota càrregues 

suspeses. La sortida del recinte de l’obra a la zona d’oficines i vestuaris serà 

degudament protegida amb marquesina de seguretat capaç de suportar la 

caiguda de materials comuns d’obra.  

- Sempre que en l’hissat de materials, la grandària o forma d’aquests poden 

ocasionar topades amb l’estructura o altres elements, es guiarà la càrrega amb 

cables o corda de retinguda.  

- Així mateix tots els forats, tan horitzontals com verticals, estaran igualment protegits 

amb baranes rígides completes que siguin capaços de suportar una empenta 

tangencial de 150 Qg/ml. Els forats horitzontals del forjat romandran sempre 

condemnats amb malla electrosoldada embeguda en el cèrcol del perímetre, o 

xarxes de seguretat ancorades horitzontalment.  

- Es disposarà d’una il·luminació amb focus fixes o mòbils que en tot moment 

proporcionin visibilitat suficient sobre les zones de treball i circulació.  

- Els materials restants, procedents de l’apuntalament, desencofrat o retalls 

metàl·lics, s’amuntegaran a distanciar suficient de les zones de circulació i treball. 

Es retiraran els elements punxats o tallants que sobresurtin dels mateixos.  

  

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 

- Casc homologat.  

- Calçat de seguretat homologat amb puntera metàl·lica i sola antilliscant.  

- Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda.  

- Aparell d’ancoratge per a equip contra caiguda d’alçària.  

- El personal que treballi a la posta en obra de formigó farà servir ulleres, guants de 

punt i palma de làtex rugós (o similar antitall).  

- Els soldadors faran servir a més d’ulleres per a tall oxiacetilènic, amb muntura 

universal.  
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BUIDATS 

  

Descripció dels riscos mes freqüent:  

- Esllavissament i sifonament del terreny.  

- Atropellament i cops de màquines.  

- Bolcada o falses maniobres de maquinària mòbil.  

- Caiguda de persones.  

  

Mesures preventives previstes:  

  

PROTECCIONS COL·LECTIVES: 

- En tot moment es mantindrà les zones de treball netes i ordenades.  

- A nivell del sòl s’acotaran les àrees de treball sempre que es prevegi circulació de 

persones o vehicles i es col·locaran els senyals SNS-311 “RISCOS DE CAIGUDES A 

DIFERENT NIVELL” I SNS-310 “MAQUINÀRIA PESADA EN MOVIMENT”  

- Les rampes d’accés de vehicles al àrea de treball, seran independents dels 

accessos de vianant.  

- La barana situada a la coronació del mur del perímetre, no es retirarà fins 

l’execució del nivell del carrer. S’evitarà mitjançat cinta d’abalissament i 

senyalització adequada, la permanència o pas de persones sota càrrega 
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suspensa. La sortida del recinte de l’obra a la zona d’oficines i vestuaris serà 

degudament protegida amb marquesina de seguretat capaç de suportar la 

caiguda de materials comuns.  

- Sempre que l’hissat de materials, la grandària o forma d’aquests poden ocasionar 

topades amb l’estructura u/o altres elements es guiarà la càrrega amb cables o 

cordes de retinguda.  

- La maquinària de moviment de terres disposarà de cabina amb pòrtic antibolc, 

disposarà del corresponent extintor i dispositiu avisador acústic de marxa enrera.  

- Es disposarà d’una il·luminació amb focus fixes o mòbils que en tot moment 

proporcionin visibilitat suficient a la totalitat de les zones de treball i circulació.  

- Els materials sobrants, procedents de l’apuntalament, desencofrat o retalls 

metàl·lics, s’arreplegaran a suficient distancia de les zones de circulació i treball. Es 

retiraran els elements punxats o tallants que sobresurtin dels mateixos.  

 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 

- Casc homologat.  

- Calçat de seguretat homologat amb puntera metàl·lica i sola antilliscant.  

- Granota de treball  

- Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda.  

- Aparell d’ancoratge per a equip contra caiguda d’alçària.  
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MUR DE CONTENCIÓ 

  

Descripció dels riscos mes freqüent:  

- Caiguda de persones.  

- Caiguda d’objectes a diferent nivell.  

- Cops a mans, peus i cap.  

- Ferides a les extremitats.  

- Caigudes al mateix nivell per manca d’ordre i neteja.  

  

Mesures preventives previstes:  

  

PROTECCIONS COL·LECTIVES: 

- En tot moment es mantindrà les zones de treball netes i ordenades.  

- Per als treballs nocturns es disposarà d’il·luminació amb focus fixes o mòbils, que 

proporcionin una correcta visibilitat a les zones de circulació i treball.  

- Es delimitarà amb baranes l’àrea de treball i als accessos es col·locaran els senyals 

SNS- 308 “CÀRREGUES SUSPESES”, SNS-310 “RISCOS DE MAQUINÀRIA PASSADA EN 

MOVIMENT i SNS-311 “RISCOS DE CAIGUDA A DIFERENT NIVELL”.  

- La barana situada a la coronació del mur del perímetre, no serà retirada fins 

l’execució del forjat del nivell del carrer. S’evitarà la permanència o pas de 
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persones sota càrregues suspeses, mitjançant cinta de abalissament i senyalització 

adequada.  

- Sempre que l’hissat de materials, la grandària o forma d’aquests poden ocasionar 

topades amb l’estructura o altres elements, es guiarà la càrrega amb cables o 

cordes de retinguda.  

- Es protegiran les instal·lacions elèctriques amb interruptors diferencials de tall 

automàtic sensible a les corrents de defecte.  

  

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 

- Serà obligatori l’ús del casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, 

homologades per la CEE.  

- Es perceptiu l’ús de la granota de treball.  

- El personal estarà equipat amb guants de treball o antitallada, en funció del tipus 

d’activitat que executin.  

- Per a treballs d’alçada serà obligatori l’ús de cinturó de seguretat homologat.  

- El personal que realitzi la posta a obra del formigó, farà servir guants, ulleres i botes 

de goma, amb l’homologació de la CEE.  
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FONAMENTS 

  

 Descripció dels riscos mes freqüent:  

- Esllavissada del terreny  

- Caiguda de persones  

- Atropellament i cops de maquinaria.  

- Cops d’eines de mà.  

  

Mesures preventives previstes:  

  

PROTECCIONS COL·LECTIVES: 

- En tot moment es mantindrà les zones de treball netes i ordenades.  

- A nivell del sòl s’acotaran les àrees de treball sempre que es prevegi circulació de 

persones o vehicles a les seves proximitats, i es col·locaran els senyals SNS-311 

“RISCOS DE CAIGUDES A DIFERENT NIVELL”  

- Als accessos de vehicles a l’àrea de treball es col·locarà el senyal “PERILL 

INDETERMINAT i el rètol “SORTIDA DE CAMIONS”.  

  

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 

- Serà obligatori l’ús del casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, 
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homologades pe la CEE.  

- Es perceptiu l’ús de la granota de treball.  

- El personal que treballi a la posta a obra de formigó, farà servir ulleres 

panoràmiques, guants i botes de goma, amb puntera metàl·lica.  

- El personal que manipuli ferro d’armar es protegirà amb guants d’alta resistència al 

tall i a l’abrassió, amb dits i palmell de cautxú rugós.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

XARXA HORITZONTAL DE SANEJAMENT 

  

Descripció dels riscos mes freqüent:  

- Esllavissades del terreny.  

- Caiguda de persones.  

- Topades d’objectes.  

- Atrapada amb tubs i elements d’hissat.  

  

Mesures preventives previstes.  

  

PROTECCIONS COL·LECTIVES: 

- En tot moment es mantindran netes i ordenades les àrees de treball i sempre que es 

prevegi circulació de persones o vehicles per els voltants de les zones de treball es 

col·locarà el senyal SNS-311 “RISC DE CAIGUDA A DIFERENT NIVELL”.   

- En treballs a l’interior de rases de profunditat superior a 1,30 m, si l’estabilitat del 

terreny ho aconsella, s’apuntalarà adequadament els laterals.  

  

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 

- Serà obligatori l’ús del casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, 

homologades per la CEE.  
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- És perceptiu l’ús de la granota de treball.  

- El personal que transporti o munti tubs, es protegirà amb guants de treballs.  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA 

  

Descripció dels riscos més freqüent:  

- Caiguda de persones.  

- Topades i caigudes de materials.  

- Topades produïdes per eines de mà.  

- Ferides per punxades a extremitats.  

  

Mesures preventives previstes:  

  

PROTECCIONS COL·LECTIVES: 

- En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.  

- Es col·locaran baranes de 0,90 m. d’alçada mínima i entornpeu de 0,20 m. a tots els 

cantells del forjat i forats del mateix, o alternativament, es disposaran altres 

proteccions col·lectives amb garantia d’eficàcia.  

- A nivell de sòl s’acotaran les àrees de treball i es col·locarà el senyal SNS-307 “RISC 

DE CAIGUDA D’OBJECTES”.  

- Sempre que resulti obligatori realitzar treballs simultanis a diferents nivells 

superposats, es protegirà als treballadors, disposaran de xarxa embeguda al cèrcol 

de formigó del perímetre.  
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 

- Serà obligatori l’ús del casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, 

homologades per la CEE.  

- És perceptiu l’ús de la granota de treball.  

- En tots els treballs d’alçada on no es disposi de protecció de baranes o dispositius 

equivalents, es farà servir el cinturó de seguretat per al que obligatòriament 

s’hauran previst punts fixes d’enganxada.  

- El personal que transporti i col·loqui materials prefabricats, farà servir guants de 

treball apropiats, d’alta resistència al tall i a l’abrassió.  

  

 

 

 

 

PAM DE PALETA 

  

Descripció dels riscos mes freqüent:  

- Caiguda de persones.  

- Caiguda de materials.  

- Lesions oculars.  

- Afeccions a la pell.  

  

Mesures preventives previstes:  

  

PROTECCIONS COL·LECTIVES: 

- En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.  

- Per damunt d’alçàries de treball superior als 2 m. tota bastida ha d’estar proveïda 

de barana de 0,90 m. d’alçària mínima i entornpeu de 0,20 m.  

- Els accessos a les bastides de mes de 1,50 m. d’alçada, es farà mitjançant escales 

de mà previstes de recolzat antilliscant al sol i la seva longitud tindrà que 

sobrepassar al menys 0,70 m. el punt de suport superior de la plataforma de treball.  

- Sempre que sigui indispensable untar la bastida pròxima a un forat de forjat o 

façana, serà obligatori per a els operaris fer servir el cinturó de seguretat o 

alternativament dotar la bastida de sòlides baranes.  
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- Les característiques de seguretat que han de reunir les bastides per la realització 

d’aquestes tasques seran les següents:  

- S’ha de disposar de les bastides necessàries per al que l’operari mai treballi per 

sobre de les espatlles.  

- Fins 3 m. d’alçada es podran fer servir les bastides de borriquetes fixes sense 

travaments.  

- Per sobre dels 3 m. i fins 6 m. (màxima alçada permesa per aquest tipus de bastida), 

es faran servir borriquetes armades de bastidors mòbils travats.  

- Tots els taulells que formen la bastida, tindran que estar subjectats a les borriquetes 

per  

- línies, i no poden volar mes de 0,20 m.  

- L’amplada mínima de la plataforma de treball serà de 0,60 m.  

- Es prohibirà adossar les bastides a envans o pilastres acabades de fer, ni a 

qualsevol altre medi de suport fortuït que no sigui la borriqueta sòlidament 

construïda.  

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 

- Serà obligatori l’ús del casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, 

homologats.  

- Per a fer servir el morter és aconsellable l’ús de guants de goma o crema 

protectora per les mans.  

- El tragí manual de material ceràmic, es realitzarà amb guants d’alta resistència al 

tall i a l’abrassió.  
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COBERTA 

  

Descripció dels riscos mes freqüent:  

- Caiguda de persones.  

- Caiguda de materials. Aquestes caigudes es poden produir per:  

- A través de la coberta en construcció.  

- Des de les vores de la coberta.  

- Cremades.  

- Afeccions de la pell per agents químics.  

 

Mesures preventives previstes:  

  

PROTECCIONS COL·LECTIVES: 

 

- En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.  

- A les zones de treball es disposaran cordes o cables de retenció, brides o altres 

punts fixes per l’ancoratge dels cinturons de seguretat.  

- En qualsevol cas es farà servir el cinturó de seguretat de manera que el treballador 

no pugui patir una caiguda lliure superior a 1 m. Si disposa d’un mecanisme de 

retenció i frenat, aquest serà comprovat abans de fer-se servir, de manera que el 
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seu efecte sigui equivalent a la caiguda des de 1 m. d’alçada com a màxim. 

- A nivell del sòl s’acotaran les àrees de treball i es col·locarà el senyal SNS-307 

“RISCOS DE CAIGUDA D’OBJECTES”  

  

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 

- Serà obligatori l’ús del casc, cinturó de seguretat i calçat antilliscant.  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

INSTAL·LACIONS 

  

Descripció dels riscos mes freqüent:  

- Topades contra objectes.  

- Ferides a les extremitats superiors.  

- Cremades per flamarada de bufador, explosions o incendis.  

- Caigudes de personal a diferent nivell per l’ús inadequat de l’escala i/o batuda.  

- Contactes elèctrics directes.  

- Contactes elèctrics indirectes.  

- Deflagracions amb projecció de partícules als ulls.  

- Talls a extremitats superiors.  

  

Mesures preventives previstes:  

  

PROTECCIONS COL·LECTIVES: 

- Instal·lacions de fontaneria i ventilació:  

- Les màquines eines portàtils accionades per electricitat seran de doble aïllament. 

Mai no es farà servir com a fil neutre o connexió a terra els conductes ja instal·lats 

de fontaneria o ventilació.  

- Comprovació prèvia a la seva utilització dels equips d’oxitallada, fruites a mànega i 
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bufadors, vàlvules antiretorn de flamarada, estat dels manoreductors i manòmetres.  

- Les ampolles de gas seran retirades de les proximitats de tota font de calor, 

protegint-los del sol.  

- Comprovació general de les eines manuals per a evitar topades i talls.  

- Instal·lacions d’electricitat:  

- Comprovació de l’absència de tensió a les connexions. Les proves que es tinguin 

que fer amb tensió seran realitzades després de comprovar els circuits, continuïtat, 

aïllament i funcionalitat de les proteccions de la instal·lació.  

- Revisió periòdica de la instal·lació per a comprovar l’eficàcia de les proteccions, 

connectats i absències de puntejats.  

  

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I MEDIS AUXILIARS PREVENTIUS: 

  

Instal·lacions de fontaneria i ventilació:  

- Granota de treball.  

- Casc de seguretat homologat. 

- Soldadors amb us de mandil de cuir, guants, ulleres i botes polaines.  

- Escales, plataformes i bastides fetes servir, estaran perfectament condicionades i 

disposaran de baranes de seguretat reglamentària.  

  

Instal·lacions d’electricitat:  

- Granota de treball.  

- Casc aïllant homologat.  

- Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l’encebament 

d’arcs elèctrics.  

- Calçat dielèctric.  

- Guants de material aïllant per a treballs en tensió.  

- Eines amb mànec aïllant.  

- Zona de treball ben il·luminada.  

- Escala de tisora amb tirant i calçat antilliscant.  

- Discriminador de tensió i eines dielèctriques homologades.  

- Senyalització de zones de treball.  
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ACABATS 

  

Descripció dels riscos mes freqüent:  

Fusteria i fusteria d’alumini:  

- Caiguda de personal al mateix nivell i a diferent nivell.  

- Caiguda de materials.  

- Topades amb objectes.  

- Ferides a les extremitats superiors i inferiors.  

- Risc de contacte directe amb maquinaria i eines.  

- Ambient de pols a talls i llimats.  

  

Envidrament:  

- Caiguda de persones al mateix nivell i a diferent nivell.  

- Caigudes de materials.  

- Lliscament per mal funcionament de les ventoses.  

- Talls a extremitats superiors i inferiors.  

- Topades contra vidres ja col·locats.  

- Resquills als ulls per trencament.  

  

Pintura i Vernissos:  
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- Caiguda de persones al mateix nivell i a diferent nivell.  

- Intoxicació per emanació.  

- Cremades per deflagracions i incendis.  

- Esquitxades a cara i ulls.  

- Caigudes al mateix nivell.  

  

Altres:  

- Topades d’objectes.  

- Ferides a les mans.  

- Cremades.  

- Intoxicacions.  

- Ferides a les extremitats.  

- Caiguda de persones.  

- Caiguda de materials. 

- Electrocucions.  

- Partícules als ulls.  

  

Mesures preventives previstes.  

  

PROTECCIONS COL·LECTIVES: 

  

Fusteria i fusteria d’alumini:  

- Comprovació a l’inici de la jornada de l’estat als medis auxiliars que es fan servir per 

a la seva tasca: (bastides, cinturons de seguretat, ancoratges, borriquetes, etc)  

- Envidrament:  

- Utilització correcta de les ventoses i prèvia a la seva utilització, comprovació de la 

seva eficàcia.  

- En operacions de transport i emmagatzematge, mantenir-los en posició vertical, 

senyalitzant el seu aplec i existència.  

- Els vidres es senyalitzaran amb pintura un cop col·locats, per a poder s’identificats.  

- Els vidres trencats seran retirats i evacuats immediatament després del seu 

trencament.  

- Es faran servir guants antitallada amb palma de làtex rugós.  

  

Altres:  
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- En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.  

- La maquinària elèctrica disposarà de posta a terra.  

- Els locals on s’emmagatzemi gasolina, acetilè, propà o butà, estaran aïllades i 

dotades d’extintor d’incendis. A l’entrada es col·locaran els senyals SNS-303 “PERILL 

D’INCENDIS”, i la SNS-101 “PROHIBIT FUMAR”.  

- Els forats als forjats, així com les boques d’arquetes es mantindran tapades fins el 

tancament definitiu.  

- Es procurarà evitar la superposició sota una mateixa vertical de diferents 

instal·ladors. Sempre que es prevegi circulació de vianants o vehicles, s’acotaran 

les àrees de treball.  

- Per a la realització de treballs sobre bastides de borriquetes es tindran present les 

següents condicions a utilitzar:  

- Fins 3 m. d’alçada es podran fer servir les bastides de borriquetes fixes sense 

travaments.  

- Tots els taulons que formin la bastida, tindran que estar subjectats a les borriquetes 

per línies, i no poden volar mes de 0,20 m.  

- L’amplada mínima de la plataforma de treball serà de 0,60 m.  

- Es prohibirà adossar les bastides a envans o pilastres acabades de fer, ni a 

qualsevol altre medi de suport fortuït que no sigui la borriqueta o cavallet 

sòlidament construïda.  

- La utilització de bastides sobre rodes es tenen que ajustar a les següents condicions 

d’ús:  

- L’alçària no podrà ser superior a 4 vegades el costat menor.  

- Per alçàries superiors a 2 m. es dotarà a la bastida de baranes de 0,90 m. i 

entornpeu de 0,20 m.  

- Les rodes estaran previstes de dispositiu de bloqueig. En cas contrari s’encunyaran 

per ambdós costats.  

- Es vigilarà que s’adossin en superfícies resistents, recurrent si fos necessari a l’ús de 

dormits de taulons o altres dispositius de repartiment de pes.  

- Abans de fer-se servir es comprovarà la ventilació.  

- Abans del desplaçament de la bastida desembarcarà el personal de la plataforma 

de treball i no tornarà al mateix fins que la bastida estigui situada al seu nou lloc.  

- Les escales de mà estaran dotades de sabates o altre dispositiu antilliscant, si són 

de tisora, disposaran a mes a mes de tibants de limitació d’obertura. Als dos casos 

l’amplada mínima serà de 0,50 m.  
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- Les màquines portàtils elèctriques a fer servir seran de doble aïllament. Es prohibeix 

l’ús com a terra o neutre qualsevol tipus de canalització metàl·lica de les 

proximitats.  

  

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I MEDIS AUXILIARS PREVENTIUS: 

 

Fusteria i fusteria d’alumini:  

- Granota de treball.  

- Casc de seguretat homologat.  

- Cinturó de seguretat homologat en treballs de caiguda a diferent nivell.  

- Guants per a ús general.  

- Botes de puntera reforçada, homologades.  

- Ús de medis auxiliars adequats per la realització de cada treball (escales, bastides, 

etc...).  

- Ordenació de zones de treball.  

- Els elements de fusteria hauran d’anar degudament assegurats en el lloc que 

tinguin que anar col·locades, fins que es fixin definitivament.  

  

Pintura i barnissos:  

- Granota de treball.  

- Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques, amb muntura de PVC i visor.  

- Serà obligatori d’ús del casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, 

homologats per la CEE.  

- Els soldadors faran servir guants per a soldador, ulleres de seguretat per a tall  

- oxiacetilènic, amb visors; i polaines.  

- Per a l’ús d’eines, estris i manipulació de materials es faran servir guants de treball 

adient per l’activitat a desenvolupar.  
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APÈNDIX NÚM. 2  

PLÀNOLS DE SEGURETAT I SALUT  
  

  

SS-1  Ocupació del tancament de l’obra  

 

SS-2  Serveis de Salubritat i Confort del personal  

 

SS-3  Sistemes de Protecció Col·lectiva   

 

SS-4  Senyalització 
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 €19,07h Oficial 1aA0121000

 €15,97h ManobreA0140000

 €16,53h Manobre especialistaA0150000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €38,85h Camió gruaC1503000

 €1,50h Formigonera de 165 lC1705600
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,91m3 AiguaB0111000

 €13,66t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €12,49t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €83,80t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €0,39m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €27,85m2 Tanca traslladable tipus Urban, casa Ribisa, de 350x200 cm.B0D41010

 €0,08u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usosB0DZSM0K

 €6,51u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

B1411111

 €10,99u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 812

B1411115

 €50,89u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400
g, amb protectors auditius i pantalla facial amb visor de malla
de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible,
homologat segons UNE-EN 812, UNE-EN 352 i UNE-EN
1731

B141411B

 €5,27u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168

B1421110

 €4,53u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circular de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

B1423230

 €3,51u 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

B1425450

 €6,47u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules
i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat
transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

B142BA00

 €0,24u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

B1431101

 €1,29u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i
dors de la mà pell flexible, dit índex sense costura exterior i
subjecció elàstica al canell

B1452210

 €2,20u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

B1455710
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,90u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

B1459630

 €19,45u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

B145K153

 €14,13u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada
en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN
345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568

B1461164

 €55,73u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

B1463253

 €20,75u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

B1465275

 €107,23u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda,
classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb
arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats
inferiors, homologat segons CE

B1473203

 €43,30u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795

B147L005

 €22,43u Faixa de protecció dorsolumbarB147N000

 €10,53u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

B1481131

 €5,39u Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en
general, amb jaqueta, caputxa i pantalons, de niló soldat ,
homologat segons UNE-EN 340

B1487500

 €5,85u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratgeB148E800

 €0,15m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos

B1511215

 €1,11u Ancoratge de xarxa sota ponts o viaductes amb angular
d'acer L 50,5 per a suport intermig o extrem

B1520003
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,24u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària,
amb mordassa per al sostre, per a 15 usos

B1526EK6

 €4,73m Plataforma metàl.lica d'1 m d'amplària, amb base i sòcol de
planxa d'acer gofrada, reforços d'angulars, travessers de
perfils d'acer IPN 100 i baranes metàl.liques d'1 m d'alçària
amb travessers superior i intermedi, per a 10 usos

B15275A5

 €1,19u Barana de protecció prefabricada, d'alçària 1 m amb cargols
d'ataconat, per a 50 usos

B1530005

 €2,82u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 10 cm, per ésser vista fins 3 m

BBBAA007

 €2,82u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diàmetre 10 cm, per ésser vista fins 3 m

BBBAB117

 €8,39u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 10 cm, per ésser vist fins 3 m

BBBAD007

 €5,77u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 10 cm, per ésser vist fins 3 m

BBBAD017

 €5,77u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau,
de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 10
cm, per ésser vist fins 3 m

BBBAD027

 €2,32u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 10 cm, per ésser vista fins 3 m

BBBAF007

 €0,20m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i
blanc alternats

BBC1B000

 €2.441,10u 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

BQU15314

 €150,03mes 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

BQU1A50A
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €140,46mes 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

BQU1H53A

 €46,74u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

BQU22303

 €177,65u Banc de fusta amb capacitat per a 3 personesBQU25500

 €42,60u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 personesBQU27500

 €99,92u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosBQU2AF02

 €78,95u Forn microones, per a 2 usosBQU2E002

 €47,02u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat

BQU2GF00

 €101,52u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

BQUA1100

 €28,35u Reconeixement mèdicBQUAM000

 €172,85u Curset de primers auxilis i socorrismeBQUAP000
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €64,25m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D060P021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,18300/R 16,530001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 18,18300 18,18300
Maquinària:

0,90000/R 1,500000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 0,90000 0,90000
Materials:

0,163800,910000,180B0111000 =xAiguam3

8,8790013,660000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

19,3595012,490001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

t

16,7600083,800000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 45,16230 45,16230

COST DIRECTE 64,24530

64,24530COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,51u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

H1411111 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,510006,510001,000B1411111 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

u

Subtotal... 6,51000 6,51000

COST DIRECTE 6,51000

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,51000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,99u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 812

H1411115 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

10,9900010,990001,000B1411115 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 812

u

Subtotal... 10,99000 10,99000

COST DIRECTE 10,99000

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,99000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,89u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400
g, amb protectors auditius i pantalla facial amb visor de malla
de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible ,
homologat segons UNE-EN 812, UNE-EN 352 i UNE-EN
1731

H141411B Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

50,8900050,890001,000B141411B =xCasc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400
g, amb protectors auditius i pantalla facial amb visor de malla
de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible,
homologat segons UNE-EN 812, UNE-EN 352 i UNE-EN
1731

u

Subtotal... 50,89000 50,89000

COST DIRECTE 50,89000

0,00%DESPESES INDIRECTES

50,89000COST EXECUCIÓ MATERIAL



Aparcament Subterrani a la parcel�la de Cal Gana i Urbanització de la Coberta.
El Prat de Llobregat.

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 27/04/2009 9

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,27u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168

H1421110 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,270005,270001,000B1421110 =xUlleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168

u

Subtotal... 5,27000 5,27000

COST DIRECTE 5,27000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,27000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,53u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5,
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

H1423230 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4,530004,530001,000B1423230 =xUlleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circular de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

u

Subtotal... 4,53000 4,53000

COST DIRECTE 4,53000

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,53000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,51u 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

H1425450 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

3,510003,510001,000B1425450 =xUlleres 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

u

Subtotal... 3,51000 3,51000

COST DIRECTE 3,51000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

3,51000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,47u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules
i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat
transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

H142BA00 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,470006,470001,000B142BA00 =xPantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules
i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent,
per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

u

Subtotal... 6,47000 6,47000

COST DIRECTE 6,47000

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,47000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,24u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

H1431101 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,240000,240001,000B1431101 =xProtector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

u

Subtotal... 0,24000 0,24000

COST DIRECTE 0,24000

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,24000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,29u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i
dors de la mà de pell flexible, dit índex sense costura
exterior, i subjecció elàstica al canell

H1452210 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1,290001,290001,000B1452210 =xParella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i
dors de la mà pell flexible, dit índex sense costura exterior i
subjecció elàstica al canell

u

Subtotal... 1,29000 1,29000

COST DIRECTE 1,29000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,29000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,20u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

H1455710 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,200002,200001,000B1455710 =xParella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

u

Subtotal... 2,20000 2,20000

COST DIRECTE 2,20000

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,20000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,90u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

H1459630 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4,900004,900001,000B1459630 =xParella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

u

Subtotal... 4,90000 4,90000

COST DIRECTE 4,90000

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,90000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,45u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

H145K153 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

19,4500019,450001,000B145K153 =xParella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

u

Subtotal... 19,45000 19,45000

COST DIRECTE 19,45000

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,45000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €14,13u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada
en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN
345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568

H1461164 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

14,1300014,130001,000B1461164 =xParella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada
en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN
345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568

u

Subtotal... 14,13000 14,13000

COST DIRECTE 14,13000

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,13000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,73u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

H1463253 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

55,7300055,730001,000B1463253 =xParella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

u

Subtotal... 55,73000 55,73000

COST DIRECTE 55,73000

0,00%DESPESES INDIRECTES

55,73000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €20,75u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

H1465275 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

20,7500020,750001,000B1465275 =xParella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

u

Subtotal... 20,75000 20,75000

COST DIRECTE 20,75000

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,75000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €107,23u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda,
classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb
arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats
inferiors, homologat segons CE

H1473203 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

107,23000107,230001,000B1473203 =xCinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda,
classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb
arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats
inferiors, homologat segons CE

u

Subtotal... 107,23000 107,23000

COST DIRECTE 107,23000

0,00%DESPESES INDIRECTES

107,23000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,30u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795

H147L005 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

43,3000043,300001,000B147L005 =xAparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795

u

Subtotal... 43,30000 43,30000
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COST DIRECTE 43,30000

0,00%DESPESES INDIRECTES

43,30000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,43u Faixa de protecció dorsolumbarH147N000 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

22,4300022,430001,000B147N000 =xFaixa de protecció dorsolumbaru

Subtotal... 22,43000 22,43000

COST DIRECTE 22,43000

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,43000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,53u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

H1481131 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

10,5300010,530001,000B1481131 =xGranota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

u

Subtotal... 10,53000 10,53000

COST DIRECTE 10,53000

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,53000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,39u Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en
general, amb jaqueta, caputxa i pantalons, de niló soldat,
homologat segons UNE-EN 340

H1487500 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,390005,390001,000B1487500 =xImpermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en
general, amb jaqueta, caputxa i pantalons, de niló soldat ,
homologat segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 5,39000 5,39000

COST DIRECTE 5,39000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,39000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €5,85u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratgeH148E800 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,850005,850001,000B148E800 =xParell de polaines per a soldador, elaborat amb serratgeu

Subtotal... 5,85000 5,85000

COST DIRECTE 5,85000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,85000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,44m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en
viaductes o ponts, ancorada a suports metàl.lics, i amb el
desmuntatge inclòs

H1511015 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,76750/R 19,070000,250A0121000 =xOficial 1ah

3,99250/R 15,970000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,76000 8,76000
Materials:

0,240000,150001,600B1511215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos

m2

0,444001,110000,400B1520003 =xAncoratge de xarxa sota ponts o viaductes amb angular
d'acer L 50,5 per a suport intermig o extrem

u

Subtotal... 0,68400 0,68400

COST DIRECTE 9,44400

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,44400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,49m Barana de protecció per a escales , d'alçària 1 m, amb
travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant
metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge
inclòs

H1521431 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,90700/R 19,070000,100A0121000 =xOficial 1ah

1,59700/R 15,970000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,50400 3,50400
Materials:

1,365000,390003,500B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,620001,240000,500B1526EK6 =xMuntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària,
amb mordassa per al sostre, per a 15 usos

u

Subtotal... 1,98500 1,98500
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COST DIRECTE 5,48900

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,48900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,45m 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

H1522111 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,76750/R 19,070000,250A0121000 =xOficial 1ah

3,99250/R 15,970000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,76000 8,76000
Materials:

6,1270027,850000,220B0D41010 =xTanca traslladable tipus Urban, casa Ribisa, de 350x200 cm.m2

0,280000,080003,500B0DZSM0K =xTub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usosu

1,2849164,245300,020D060P021 =xFormigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 7,69191 7,69191

COST DIRECTE 16,45191

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,45191COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,48m Tanca traslladable tipus Urban, casa Ribisa, de 350x200 cm.H1523251 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,43025/R 19,070000,075A0121000 =xOficial 1ah

1,19775/R 15,970000,075A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,62800 2,62800
Materials:

27,8500027,850001,000B0D41010 =xTanca traslladable tipus Urban, casa Ribisa, de 350x200 cm.m2

Subtotal... 27,85000 27,85000

COST DIRECTE 30,47800

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,47800COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €6,80m Plataforma d'1 m d'amplària, amb base i sòcol de planxa
d'acer gofrada, reforços d'angulars, travessers de perfils
d'acer IPN 100 i baranes metàl.liques d'1 m d'alçària amb
travessers superior i intermedi i amb desmuntatge inclòs

H15275A1 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,47675/R 19,070000,025A0121000 =xOficial 1ah

1,59700/R 15,970000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,07375 2,07375
Materials:

4,730004,730001,000B15275A5 =xPlataforma metàl.lica d'1 m d'amplària, amb base i sòcol de
planxa d'acer gofrada, reforços d'angulars, travessers de
perfils d'acer IPN 100 i baranes metàl.liques d'1 m d'alçària
amb travessers superior i intermedi, per a 10 usos

m

Subtotal... 4,73000 4,73000

COST DIRECTE 6,80375

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,80375COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,45m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor,
d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de
fàbrica i amb el desmuntatge inclòs

H152M671 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,86050/R 19,070000,150A0121000 =xOficial 1ah

2,39550/R 15,970000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,25600 5,25600
Materials:

1,190001,190001,000B1530005 =xBarana de protecció prefabricada, d'alçària 1 m amb cargols
d'ataconat, per a 50 usos

u

Subtotal... 1,19000 1,19000

COST DIRECTE 6,44600

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,44600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,04h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions

H15Z1001 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,07000/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah

15,97000/R 15,970001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 35,04000 35,04000
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COST DIRECTE 35,04000

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,04000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,97h Senyora de la neteja.H15Z2011 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,97000/R 15,970001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,97000 15,97000

COST DIRECTE 15,97000

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,97000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €114,42u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït
per 6 persones

H16F1003 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

114,42000/R 19,070006,000A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 114,42000 114,42000

COST DIRECTE 114,42000

0,00%DESPESES INDIRECTES

114,42000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,97h Formació en Seguretat i SalutH16F1004 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,97000/R 15,970001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,97000 15,97000

COST DIRECTE 15,97000

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,97000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €24,56u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, d 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAA007 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,97000/R 15,970001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,97000 15,97000
Materials:

2,820002,820001,000BBBAA007 =xSenyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 10 cm, per ésser vista fins 3 m

u

5,770005,770001,000BBBAD017 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 10 cm, per ésser vist fins 3 m

u

Subtotal... 8,59000 8,59000

COST DIRECTE 24,56000

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,56000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,56u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, d 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAB117 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,97000/R 15,970001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,97000 15,97000
Materials:

2,820002,820001,000BBBAB117 =xSenyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diàmetre 10 cm, per ésser vista fins 3 m

u

5,770005,770001,000BBBAD027 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau,
de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 10
cm, per ésser vist fins 3 m

u

Subtotal... 8,59000 8,59000

COST DIRECTE 24,56000

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,56000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €26,68u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

HBBAF007 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,97000/R 15,970001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,97000 15,97000
Materials:

8,390008,390001,000BBBAD007 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 10 cm, per ésser vist fins 3 m

u

2,320002,320001,000BBBAF007 =xSenyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 10 cm, per ésser vista fins 3 m

u

Subtotal... 10,71000 10,71000

COST DIRECTE 26,68000

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,68000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,00m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i
blanc alternats i amb el desmuntatge inclòs

HBC1B001 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,79850/R 15,970000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,79850 0,79850
Materials:

0,200000,200001,000BBC1B000 =xCinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i
blanc alternats

m

Subtotal... 0,20000 0,20000

COST DIRECTE 0,99850

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,99850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.457,55u 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

HQU15312 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

4,79100/R 15,970000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,79100 4,79100
Maquinària:

11,65500/R 38,850000,300C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 11,65500 11,65500
Materials:

2.441,100002.441,100001,000BQU15314 =xMòdul 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

u

Subtotal... 2.441,10000 2.441,10000

COST DIRECTE 2.457,54600

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.457,54600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €150,03mes 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

HQU1A50A Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

150,03000150,030001,000BQU1A50A =xMòdul 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

mes

Subtotal... 150,03000 150,03000

COST DIRECTE 150,03000

0,00%DESPESES INDIRECTES

150,03000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €140,46mes 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

HQU1H53A Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

140,46000140,460001,000BQU1H53A =xMòdul 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

mes

Subtotal... 140,46000 140,46000

COST DIRECTE 140,46000

0,00%DESPESES INDIRECTES

140,46000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,73u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU22301 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,99250/R 15,970000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,99250 3,99250
Materials:

46,7400046,740001,000BQU22303 =xArmari metàl.lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

u

Subtotal... 46,74000 46,74000

COST DIRECTE 50,73250

0,00%DESPESES INDIRECTES

50,73250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €180,05u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

HQU25201 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,39550/R 15,970000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,39550 2,39550
Materials:

177,65000177,650001,000BQU25500 =xBanc de fusta amb capacitat per a 3 personesu

Subtotal... 177,65000 177,65000
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COST DIRECTE 180,04550

0,00%DESPESES INDIRECTES

180,04550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €48,19u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs

HQU27502 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,58950/R 15,970000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,58950 5,58950
Materials:

42,6000042,600001,000BQU27500 =xTaula de fusta, amb capacitat per a 6 personesu

Subtotal... 42,60000 42,60000

COST DIRECTE 48,18950

0,00%DESPESES INDIRECTES

48,18950COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €105,51u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs

HQU2AF02 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,58950/R 15,970000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,58950 5,58950
Materials:

99,9200099,920001,000BQU2AF02 =xNevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosu

Subtotal... 99,92000 99,92000

COST DIRECTE 105,50950

0,00%DESPESES INDIRECTES

105,50950COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €79,78u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

HQU2E001 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,82650/R 16,530000,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,82650 0,82650
Materials:

78,9500078,950001,000BQU2E002 =xForn microones, per a 2 usosu



Aparcament Subterrani a la parcel�la de Cal Gana i Urbanització de la Coberta.
El Prat de Llobregat.

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 27/04/2009 24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 78,95000 78,95000

COST DIRECTE 79,77650

0,00%DESPESES INDIRECTES

79,77650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €48,62u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2GF01 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,59700/R 15,970000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,59700 1,59700
Materials:

47,0200047,020001,000BQU2GF00 =xRecipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat

u

Subtotal... 47,02000 47,02000

COST DIRECTE 48,61700

0,00%DESPESES INDIRECTES

48,61700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €101,52u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

HQUA1100 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

101,52000101,520001,000BQUA1100 =xFarmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

u

Subtotal... 101,52000 101,52000

COST DIRECTE 101,52000

0,00%DESPESES INDIRECTES

101,52000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,35u Reconeixement mèdicHQUAM000 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

28,3500028,350001,000BQUAM000 =xReconeixement mèdicu

Subtotal... 28,35000 28,35000

COST DIRECTE 28,35000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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28,35000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €172,85u Curset de primers auxilis i socorrismeHQUAP000 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

172,85000172,850001,000BQUAP000 =xCurset de primers auxilis i socorrismeu

Subtotal... 172,85000 172,85000

COST DIRECTE 172,85000

0,00%DESPESES INDIRECTES

172,85000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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Plànols de Seguretat i Salut 
 SS-1    Ocupació del tancament de l’obra 

                             SS-2 Serveis de Salubritat i Control del personal 

  SS-3    Sistemes de Protecció Colectiva 

  SS-4     Senyalització 
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Plec de Seguretat i Salut 
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1 DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 

 

1.1 IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES  
 

L’obra en quesito és la d’un Aparcament Subterrani per a residents, a la parcel·la de 

Cal Gana (pertanyent al municipi del Prat de Llobregat), i la nova Urbanització de la 

Coberta.  

 

1.2 OBJECTE 
 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 

d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del 

Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, 

Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels 

riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de 

Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels 

treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran 

de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a 

qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les 

condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

 

Tots aquells continguts al: 

 

- Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 

Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes 

i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas 

d'Edificació) 

- ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de 

l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres 

Públiques’‘ (cas d'Obra Pública). 

 

Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes 

Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i 

posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 
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La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 

companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

 

1.3 DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 

‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, 

l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu 

defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i 

recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de 

l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 

 

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 

d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels 

riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures 

tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es 

puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les 

mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els 

esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin 

mesures alternatives. 

 

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals 

i reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de 

l'obra que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en 

relació amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, 

utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 

 

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 

comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb 

expressió de les especificacions tècniques necessàries.  

 

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin 

estat definits o projectats. 

 

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució 
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de l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 

1.4 COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS ESMENTATS DOCUMENTS 
 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, 

del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents 

amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, 

adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la 

realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es 

tingui que materialitzar. 

 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 

són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són 

d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 

 

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 

constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 

d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 

 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 

l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la 

certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant 

sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i 

amb els seus propis mitjans. 

 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 

Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap 

modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als 

documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document 

contractual. 

 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no 

obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als 

documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
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Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en 

cas d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions 

Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques 

Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les 

Prescripcions Tècniques Generals. 

 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de 

ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri 

de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de 

Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

 

 

2 DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet 

constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de 

l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 

 

- Evitar els riscos. 

- Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

- Combatre els riscos en el seu origen. 

- Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció 

dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i 

de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i 

de reduir ne els efectes a la salut.  

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

- Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 

- Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la 

tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i 

la influència dels factors ambientals al treball. 

- Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 

individual. 

- Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

  

2.1 PROMOTOR 
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Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 

persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, 

decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de 

construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers 

sota qualsevol títol. 

 

2.1.1 Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor 

- Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 

Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 

- Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 

Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació 

prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de 

Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 

- Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte 

intervingui en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

- Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del 

Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les 

obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les 

mateixes. 

- La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 

Promotor de les seves responsabilitats. 

- Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives 

llicències i autoritzacions administratives. 

- El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en 

compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament 

justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, 

equivalents. 

  

2.2 COORIDNADOR DE SEGURETAT I SALUT 
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El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i 

Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i 

que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 

 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de 

concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa/Direcció d’Execució. 
 

2.2.1 Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de 

Seguretat del Projecte 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan 

en l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del 

projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

 

- Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el 

Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria 

de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 

 

o Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat 

de planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin 

simultània o successivament. 

o Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de 

treball. 

 

- Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per 

integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració 

del projecte d'obra.  

 

o Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de 

seguretat i salut o estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per 
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efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i salut, els 

previsibles treballs posteriors (manteniment). 

o Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer 

redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 

2.2.2 Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de 

Seguretat i Salut d'Obra 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel 

Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors 

autònoms o diversos treballadors autònoms. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de 

l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

 

- Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 

31/1995): 

 

o En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 

planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 

simultània o successivament. 

o En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o 

fases de treball.  

 

- Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 

Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 

responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de 

l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 

1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les 

obres de construcció: 

 

o El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

o L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 

seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de 

desplaçament o circulació. 
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o La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

o El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de 

les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de 

corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels 

treballadors. 

o La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit 

dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies 

perilloses. 

o La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

o L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 

o L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu 

que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 

o La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 

treballadors autònoms. 

o Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat 

que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 

 

- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta 

funció quan no calgui la designació de Coordinador. 

- Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei 

de Prevenció de Riscos Laborals. 

- Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 

treball. 

- Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 

autoritzades.  

 

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant 

del Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en 

Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents 

que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà 

presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de 

la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la 

decisió executiva que calgui. 
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Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al 

Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra 

o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i 

treballadors. 

 

2.3 PROJECTISTA 

 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció 

a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres 

tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la 

col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 

 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 

documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 

2.3.1 Competències en matèria de Seguretat i Salut del Proyectista 

 

- Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase 

de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), 

prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a 

la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

- Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions 

parcials. 

 

2.4 DIRECTOR D’OBRA 

 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o 

Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, 

estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, 

la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del 

contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat.  
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En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la 

mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i 

quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 

 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del 

Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en 

fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 
 

2.4.1 Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra 

 

- Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 

l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

- Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes 

de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els 

nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels 

treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, 

de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, 

d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

- Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre 

d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del 

Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut 

Integrada previstes en el mateix. 

- Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 

conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la 

marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre 

que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la 

redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

- Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant 

prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta 

d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

- Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb 

els visats que siguin preceptius. 

- Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 

Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 
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- Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 

normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 

respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 

Llibre d’incidències 

- Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria 

de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats 

que foren perceptius. 

 

2.5 CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR (EMPRESARI PRINCIPAL) I 

SUBCONTRACTISTES 
 

2.5.1 Definició de Contractista 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 

contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de 

solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de 

les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

 

2.5.2 Definició de Subcontractista 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el 

contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o 

instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, 

del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

 

2.5.3 Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o 

Subcontractista 

 

- El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de 

l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les 

instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la 

finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 

l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides 
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en el Projecte 

- Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 

econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar 

com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i 

Salut.  

- Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 

Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència 

haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i 

complexitat de l’obra. 

- Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho 

requereixi. 

- Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra 

dins dels límits establerts en el Contracte. 

- Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i 

Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora 

corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del 

Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

- El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de 

Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

- Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 

- Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 

indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 

- Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

- Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, 

si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats 

empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en 

conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions mínimes 

establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

- Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes 

les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 

seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

- Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 

mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les 
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obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors 

autònoms que hagin contractat. 

- A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 

conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als 

termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

- El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de 

prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

- Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 

Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, 

l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el 

Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han 

complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte als 

treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

- El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que 

concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

- Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 

eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

- El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 

l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT 

INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans 

auxiliars fets servir a l'obra. 

- El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director 

Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció 

Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap 

d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb 

coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director 

Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran 

successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 

- El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució 

de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 

d'Incidències. 

- Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 

Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i 

entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

- El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut 
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(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal 

propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter 

preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i 

reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions 

dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, 

condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de 

persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 

recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs 

de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i 

emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, 

seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de 

treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les 

companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i 

d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i 

que pugui afectar a aquest centre de treball. 

- El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una 

cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat 

General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà 

d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre 

que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que 

l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut 

del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol 

altre requisit formal. 

- L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha 

reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de 

serveis, característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà 

al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

- El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  

cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i 

serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a 

tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, 

del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors 

autònoms que intervinguin a l'obra. 

- Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 

normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
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respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 

Llibre d’Incidències.  

- En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), 

el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, 

Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical 

de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del 

Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, 

tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla 

de Seguretat i Salut de l'obra. 

- Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 

desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 

Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  

- També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de 

l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, 

per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció 

d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les 

oficines d'obra. 

- El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 

l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en 

situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia 

obra o limítrofs. 

- El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius 

sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

- La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 

operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de 

grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un 

tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà 

una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del 

responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a 

realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 

- Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 

l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 

expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a 

operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per 

garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir 
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el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

- El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es 

troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf 

anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a 

l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-

AEM-4". 

 

2.6 TREBALLADORS AUTÒNOMS 

 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma 

personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de 

treball, i que assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el 

Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
 

2.6.1 Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom 

 

- Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 

indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

- Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del 

R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

- Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 

treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

- Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 

empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 

participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi 

establert. 

- Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 

de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 

utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 

- Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, 

de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització 

dels equips de protecció individual per part dels treballadors. 

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
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seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, si n'hi ha. 

- Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i 

Salut (PSS): 

 

o La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre 

a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels 

equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels 

seus treballadors. 

o Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a 

l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i 

respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de 

protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i 

l'entorn del treball. 

 

2.7 TREBALLADORS 

 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que 

realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per 

compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment 

davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents 

a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
 

2.7.1 Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador 

 

- El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 

- El deure d'indicar els perills potencials. 

- Té responsabilitat dels actes personals. 

- Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en 

relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

- Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 

- Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 

- Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 
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integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 

- Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, 

previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant 

el temps que duri la seva permanència a l’obra.  

 

3 DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 

3.1 INTERPRETACIÓ DELS DOCUMENTS VINCULATS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I 

SALUT 
 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual 

ho indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents 

contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
 

- Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 

- Bases del Concurs. 

- Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 

Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 

- Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

- Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de 

Seguretat i Salut. 

- Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control 

Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant 

l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 

- Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

- Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 

- Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Contractista per l’obra en qüestió. 

- Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 

Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 

 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 

considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 

interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel 
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Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús 

de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 

 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 

contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui 

desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els 

assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb 

temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 

autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat 

del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de 

qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, 

tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 

 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 

discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar 

les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, 

els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin 

manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el 

Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si 

haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el 

corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa 

qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap 

altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 

 

3.2 VIGILÀNCIA DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut 

aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva 

pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts 

del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà 

indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de 

subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor 
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desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels 

continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 

 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 

Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i 

Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de 

Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 

 
3.3 PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL CONTRACTISTA 

 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a 

redactar, abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut 

adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ 

PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE 

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) . 

 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits 

formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena 

llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut.     

 

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols 

següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 
 

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 

 

- Ubicació dels serveis públics. 

- Electricitat. 

- Clavegueram. 

- Aigua potable. 

- Gas. 

- Oleoductes. 

- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 

- Accessos al recinte. 

- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 
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- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 

- Edificacions veïnes existents. 

- Servituds. 

 

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases previstes en 

funció del seu pla d’execució real. Indicant: 

 

- Tancament del solar. 

- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 

- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 

- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 

- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, 

estufes..,). 

- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, 

frigorífic..,). 

- Farmaciola: Equipament. 

- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 

- Àrids i materials ensitjats. 

- Armadures, barres, tubs i biguetes. 

- Materials paletitzats. 

- Fusta. 

- Materials ensacats. 

- Materials en caixes. 

- Materials en bidons. 

- Materials solts. 

- Runes i residus. 

- Ferralla. 

- Aigua. 

- Combustibles. 

- Substàncies tòxiques. 

- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 

- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, 
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cabrestants, maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, 

bomba d’extracció de fluids. 

- Estació de formigonat. 

- Sitja de morter. 

- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones 

d’aparcament. Senyalització de circulació. 

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de 

Seguretat. 

- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 

- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 

- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 

 

Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva: 

(*) Representació cronològica per fases d’execució: 

 

- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts 

de façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament 

de tancaments i coberta.(*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de 

seguretat.(*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 

justificació en l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 

justificació en l’ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 

justificació en l‘ESS. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals 

d’escales: 

- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de 

travessers 
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- d’escales (*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers 

d’escales. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits 

horitzontals de patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 

- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el 

cèrcol perimetral (*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 

- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de 

seguretat sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 

- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos 

d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals. 

- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 

 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut: 

 

- Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 

- Escales provisionals. 

- Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 

- Abalisament i senyalització de zones de pas. 

- Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 

- Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les 

guindoles. 

- Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en 

perímetres 

- exteriors amb risc de caigudes d’altura. 

 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 

posterior de l’obra executada (*): 

 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 

- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 

- Bastides especials. 
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- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i 

evacuació d’equips. 

- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes 

no transitables. 

- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de 

Protecció Col·lectiva. 

- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, 

finestrals i patis. 

- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 

- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 

- Altres. 

- (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

 

Plànols d’evacuació interna d’accidentats (*): 

 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 

- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 

(*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

 

3.4 EL “LLIBRE D’INCIDÈNCIES” 

 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE 

D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel 

Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 

D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 

 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 

permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició 

de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i 

Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del 

Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els 

quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions 

en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la 

seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 
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3.5 CARÀCTER VINCULANT DEL CONTRACTE O DOCUMENT DEL “CONVENI DE 

PREVENCIÓ I COORDINACIÓ” I DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL ANNEXA 

EN MATÈRIA DE SEGURETAT. 

 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 

representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o 

Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat 

a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte 

exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 

 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les 

seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació 

que tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 

 

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 

corresponent. del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents 

aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà 

a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap 

endossament o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin 

expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà 

validesa o força o efecte algun. 

 

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants 

legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual 

vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del 

Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o 

responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 

 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o 

privilegi atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de 

Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament 

expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 
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Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en 

matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, 

addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 

 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 

documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de 

la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es 

dicten en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, 

podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord 

amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
  

 

4 NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 

normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o 

no, que pugui ésser d’aplicació. 

 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa 

aplicable. El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa 

aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la 

relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

 

4.1 TEXTOS GENERALS 

 

- Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 

Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

- Convenis Col·lectius 

- Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 

de febrer de 1940, en vigor capítol VII. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 

d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses de 
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treball temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer de 1999. 

- Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. 

O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 

- Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970. 

BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les modificacions 

O.22 de març de 1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol de 1973. BOE 31 de 

juliol de 1973. 

- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. 

BOE 16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 

- Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 de 30 

de novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 

- Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. 

O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 

- Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 

de 28 de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada Parcialment per R.D 1561/1995 

de 21 de setembre. BOE 26 de setembre de 1995. 

- Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre 

de 1987. BOE 29 de desembre de 1987. 

- Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de 

novembre de 1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 de 

juny de 2001. 

- Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció 

de riscos laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 

- Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de 

gener de 1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 1998. 

- Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 1997. 

BOE 23 d’abril de 1997. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de 

Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. 

R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles 
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de visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997. 

- Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la 

Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. 

O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 

- Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a Agents 

Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 

1997. Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 3 de març de 1998. 

- Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats 

amb els Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de maig 

de 2001. 

- Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats 

d'atmosferes explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 18 de 

juny de 2003. 

- Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE 

de 24 de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de juny. BOE 17 de 

juny de 2000. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors 

d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny 

de 1997. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors dels 

Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997.  

- Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors 

en les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d’octubre de 

1997. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 

1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 

- Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 

Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

BOE de 31 de gener de 2004.  

- Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 

1215/1997, de 18 de juliol, en el que s'estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors, 
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en matèria de treballs temporals en alçada. 

- Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i 

seguretat dels treballadors en front als riscos derivats o que puguin derivar-se de la 

exposició a vibracions mecàniques. 

 

4.2 CONDICIONS AMBIENTALS 
 

- Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost de 

1940. 

- Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll durant 

el treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 

- Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i seguretat 

dels treballadors en front als riscos relacionats amb la exposició al soroll. 

 

4.3 INCENDIS  
 

- Documento Básico SI: “Seguridad en caso de Incendio”. 

- Ordenances Municipals. 

- Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, i 

Ordre MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures preventives 

establertes pel Decret 64/1995. (Generalitat de Catalunya). 

 

4.4 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 

- Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 27 

de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 

- Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 18 de 

setembre de 2002. 

- Instruccions Tècniques Complementàries. 

 

4.5 EQUIPS I MAQUINÀRIA 
 

- Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de maig de 
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1979. 

- Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de 

novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 

- Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de 

juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981. 

- Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. BOE 

2 de desembre de 2000. 

- Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips de 

Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 

- Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 

- Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 

- ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 1987. BOE 6 

d’octubre de 1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 d’octubre de 

1988. Autorització de la instal·lació d'ascensors amb màquines en fossat. Resolució 

10 de setembre de 1998. BOE 25 de setembre de 1998. Autorització de la 

instal·lació d'ascensors sense sala de màquines. Resolució 3 d'abril de 1997. BOE 23 

d'abril de 1997.  

- ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 27 de 

maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

- ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. 

BOE 9 de juny de 1989. 

- ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues 

mòbils autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 

2003. 

- ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció 

utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 

 

4.6 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

- Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció 

Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. 
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Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 

de març de 1995 i complementat per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de 

setembre de 2000, i modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de 

juliol de 2002. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels Treballadors 

d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997. 

- Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992, 

de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, 

de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE 

núm. 56 de 6 de març), i modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 

4 de juliol de 2002. 

- Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució 

de 18 de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial. 

(BOE núm. 151 de 25 de juny de 1999). Complementada per la Resolució de 28 de 

juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000. 

  

4.7 SENYALITZACIÓ 
 

- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. 

R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 

- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU. 

 

4.8 DIVERSOS 

- Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 

Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

- Convenis Col·lectius. 

 

 

5 CONDICIONS ECONÒMIQUES  
 

5.1 CRITERIS D’APLICACIÓ 
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L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, 

la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a 

l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 

 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 

quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total 

com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el 

que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o 

operacions de difícil previsió. 

 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat 

i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel 

Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament 

motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de 

protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost 

del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més 

del mateix. 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 

contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el 

pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució 

professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris 

tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es 

l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva 

(MAUP). 

  

5.2 CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar 

inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de 

Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les 

partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

per cada obra.    

 

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent 

contracte d’obra.  
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5.3 REVISIÓ DE PREUS DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de 

Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució 

material de les obres. 

 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a 

mínim un any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió 

de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter 

oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV 

del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques. 

 

5.4 PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT EN MATÈRIA DE SEGURETAT 
 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de 

Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels 

restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió 

del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, 

duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

 

 

1.- MOLT LLEU  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

2.- LLEU 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

3.- GREU 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  

4.- MOLT GREU 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

5.- GRAVÍSSIM Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial de 

l’obra contractada + Pèrdua d’homologació com 

Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 anys. 
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6 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 

6.1 PREVISIONS DEL CONTRACTISTA A L’APLICACIÓ DE LES TÈCNIQUES DE 

SEGURETAT 
 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 

nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 

 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  

concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en 

aquesta obra. 

 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents 

Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 

 

6.1.1 Tècniques analítiques de seguretat 

 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la 

detecció de riscos i la recerca de les causes. 

 

Prèvies als accidents. 

Inspeccions de seguretat. 

Anàlisi de treball. 

Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

Anàlisi del entorn de treball. 

 

Posteriors als accidents. 

Notificació d'accidents. 

Registre d'accidents 

Investigació Tècnica d'Accidents. 

 

6.1.2 Tècniques operatives de seguretat 
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Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 

d'aquestes corregir el Risc  

 

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana 

o sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de 

Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques 

Operatives sobre 

 

El Factor Tècnic: 

Sistemes de Seguretat  

Proteccions col·lectives i Resguards 

Manteniment Preventiu 

Proteccions Personals 

Normes 

Senyalització 

 

El Factor Humà: 

Test de Selecció prelaboral del personal. 

Reconeixements Mèdics prelaborals. 

Formació 

Aprenentatge 

Propaganda 

Acció de grup 

Disciplina 

Incentius 

 

6.2 CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTROL DE QUALITAT DE LA PREVENCIÓ 
 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats 

amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; 

haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els procediments 

de complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la 

qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de 

Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 
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- Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 

Preventiva.  

- Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal. 

- Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de 

gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 

- Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 

- Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

- Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 

- Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

 

6.3 CONDICIONS TÈCNIQUES DELS ÒRGANS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA 

COMPETENTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 

 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 

Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent 

pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de 

Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa 

adjudicatària de les obres. 

 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 

concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa 

Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 

/1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor 

comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua 

d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del 

Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica 

preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 

 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 

empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals 

de Prevenció en aquesta obra. 
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L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, 

que assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 

constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment 

de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de 

dedicació a aquestes funcions. 
 

6.4 OBLIGACIONS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENT EN MATÈRIA DE 

MEDICINA DEL TREBALL 

 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 

Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat 

de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 

 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola 

d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la 

normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.  

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà 

l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina 

Preventiva. 

 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del 

termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver 

passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves 

condicions psicofísiques. 

 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del 

Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent 

reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 

 

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, 

Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i 

Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
 

- Higiene i Prevenció al treball. 

- Medicina preventiva dels treballadors. 
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- Assistència Mèdica. 

- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

 

6.5 COMPETÈNCIES DEL COL·LABORADORS I PREVENCIONISTES A L’OBRA 

 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del 

Cap d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic 

Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a 

persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat 

en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per 

escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 

 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb 

la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 

assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la 

dotació de la farmaciola. 

 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la 

importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica 

Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables 

Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es 

reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, 

amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 
 

6.6 COMPETÈNCIES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT A L’OBRA 

 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 

reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix 

criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors 

de màquines, vehicles o aparells d'elevació. S'efectuarà entre el personal la formació 

adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu abast per millorar el 

seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 
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7 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT 

DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES. 
 

7.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-

FERRAMENTES. 

7.1.1 Definició 

 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el 

seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., 

associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada 

a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material. 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 

 

- Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a 

funcionar solidàriament. 

- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 

comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una 

màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una 

peça de recanvi o una ferramenta. 

 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat 

que es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús 

normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la 

consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 

7.1.2 Característiques 

 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, 

esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 

manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra 

instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions 

Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris 

per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin 
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d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb 

solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

 

- Nom del fabricant. 

- Any de fabricació, importació i/o subministrament. 

- Tipus i número de fabricació. 

- Potència en Kw. 

- Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, 

si procedeix. 

  

7.2 CONDICIONS D’ELECCIÓ, UTILITZACIÓ, EMMAGATZEMATGE I MANTENIMENT 

DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

7.2.1 Elecció d’un Equip 

 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns 

criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient 

de Treball. 

 

7.2.2 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 

 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions 

mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 

 

7.2.3 Emmagatzematge i manteniment 

 

Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats 

pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 

col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
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entre 15 i 25ºC. 

 

L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 

documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i 

rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

 

7.3 NORMATIVA APLICABLE 
 

7.3.1 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, 

transposicions i dates d’entrada en vigor: 

 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea: 

 

Directiva fonamental: 

- Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), 

modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 

198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 

93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives 

s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 

207, de 23/7/98). 

 

o Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. 

d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 

8/2/95). 

o Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins 

l’1/1/95. 

o Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 

Excepcions: 

- Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 

- Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període 
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transitori fins l’1/1/97. 

- Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la 

Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període 

transitori fins l’1/1/97. 

- Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 

Altres Directives. 

- Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se 

amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per 

la Directiva del Consell 93/68/CEE.  

-  

o Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), 

modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

o Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 

o Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins 

l’1/1/97. 

o A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció 

General de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

 

- Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 

270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 

(D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 

- Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), 

modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 

- Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 

- Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

- Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. 

Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 

93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 

(D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 

7/4/1999). 
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- Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat 

pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre 

Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 

- Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. 

Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 

26/03/1996: el 4/4/96. 

- Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 

26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 

- Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), 

modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 

- Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. 

Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 

l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de 

protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, 

de 19/4/94). 

- Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 

- Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 

l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió 

(D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 

- Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

- Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al 

progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres 

sobre determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les 

obres de construcció. 

 

o Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); 

Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 

31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 

12/4/96). 

o Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
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Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

- Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes 

de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips 

de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del 

Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 

 

o Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 

o Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els 

apartats 2 i 3 de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 

 

7.3.2 Normativa d’aplicació restringida 

 
- Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents 

disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 

(B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la 

Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les 

Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, 

usats (B.O.E. d’11/5/91). 

- Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 

Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció 

referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

- Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a 

obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 

14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

- Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció 

Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i 

Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

- Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós 

de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells 

d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. 

de 17/7/03). 

- Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents 

disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 

(B.O.E. de 2/12/00). 
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- Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de 

Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 

6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny 

de 2001. 
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Aparcament Subterrani a la parcel�la de Cal Gana i Urbanització de la Coberta.
El Prat de Llobregat.

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:27/04/09 1Data:

PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUTOBRA 00
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUALCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat
segons UNE-EN 812

2 H1411115

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius i pantalla facial amb visor de malla
de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat segons UNE-EN 812, UNE-EN 352 i UNE-EN 1731

3 H141411B

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent
, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

4 H142BA00

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

5 H1423230

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

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

6 H1425450

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

7 H1421110

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 4588 H1431101

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9 H1455710

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

10 H1459630

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Euro



Aparcament Subterrani a la parcel�la de Cal Gana i Urbanització de la Coberta.
El Prat de Llobregat.

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:27/04/09 2Data:

u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

11 H145K153

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense costura exterior, i
subjecció elàstica al canell

12 H1452210

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

13 H1463253

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1,
UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568

14 H1461164

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2

15 H1465275

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb
arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

16 H1473203

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 79517 H147L005

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Faixa de protecció dorsolumbar18 H147N000

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors19 H1481131

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

u Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en general, amb jaqueta, caputxa i pantalons, de niló soldat,
homologat segons UNE-EN 340

20 H1487500

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge21 H148E800

Euro



Aparcament Subterrani a la parcel�la de Cal Gana i Urbanització de la Coberta.
El Prat de Llobregat.

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:27/04/09 3Data:

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUTOBRA 00
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL�LECTIVACAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 H1522111

AMIDAMENT DIRECTE 301,980

m Barana de protecció per a escales , d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl.lic
amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

2 H1521431

AMIDAMENT DIRECTE 58,875

m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de
fàbrica i amb el desmuntatge inclòs

3 H152M671

AMIDAMENT DIRECTE 11,350

m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl.lics, i amb el
desmuntatge inclòs

4 H1511015

AMIDAMENT DIRECTE 1.157,000

m Plataforma d'1 m d'amplària, amb base i sòcol de planxa d'acer gofrada, reforços d'angulars, travessers de perfils d'acer
IPN 100 i baranes metàl.liques d'1 m d'alçària amb travessers superior i intermedi i amb desmuntatge inclòs

5 H15275A1

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m Tanca traslladable tipus Urban, casa Ribisa, de 350x200 cm.6 H1523251

AMIDAMENT DIRECTE 438,110

PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUTOBRA 00
SENYALITZACIÓ PROVISIONALCAPÍTOL 03
SENYALITZACIÓ VERTICALTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

1 HBBAF007

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2 HBBAA007

Euro
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:27/04/09 4Data:

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d
10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

3 HBBAB117

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUTOBRA 00
SENYALITZACIÓ PROVISIONALCAPÍTOL 03
ABALISAMENTTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge inclòs1 HBC1B001

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUTOBRA 00
EQUIPAMENTS PER A PERSONALCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

1 HQU15312

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

mes 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

2 HQU1H53A

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

mes 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

3 HQU1A50A

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs4 HQU22301

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs5 HQU25201

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs6 HQU27502

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Euro
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u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs7 HQU2E001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs8 HQU2AF02

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs9 HQU2GF01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUTOBRA 00
PARTIDES AUXILIARS DE SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions1 H15Z1001

AMIDAMENT DIRECTE 140,000

h Senyora de la neteja.2 H15Z2011

AMIDAMENT DIRECTE 140,000

u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones3 H16F1003

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

h Formació en Seguretat i Salut4 H16F1004

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

u Reconeixement mèdic5 HQUAM000

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Curset de primers auxilis i socorrisme6 HQUAP000

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball7 HQUA1100

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro



Aparcament Subterrani a la parcel�la de Cal Gana i Urbanització de la Coberta.
El Prat de Llobregat.

Pàg.:Data: 27/04/2009QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,51uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

P- 1

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

 €10,99uH1411115 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb
tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812

P- 2

(DEU EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

 €50,89uH141411B Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius i pantalla
facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat segons
UNE-EN 812, UNE-EN 352 i UNE-EN 1731

P- 3

(CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

 €5,27uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 4

(CINC EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

 €4,53uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

P- 5

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €3,51uH1425450 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- 6

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

 €6,47uH142BA00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de
policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

P- 7

(SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

 €0,24uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 8
(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

 €1,29uH1452210 Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex
sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell

P- 9

(UN EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

 €2,20uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

P- 10

(DOS EUROS AMB VINT CENTIMS)

 €4,90uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

P- 11

(QUATRE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €19,45uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

P- 12

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

 €14,13uH1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568

P- 13

(CATORZE EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

 €55,73uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons
DIN 4843

P- 14

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)



Aparcament Subterrani a la parcel�la de Cal Gana i Urbanització de la Coberta.
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Pàg.:Data: 27/04/2009QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €20,75uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

P- 15

(VINT EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €107,23uH1473203 Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,
homologat segons CE

P- 16

(CENT SET EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

 €43,30uH147L005 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

P- 17

(QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €22,43uH147N000 Faixa de protecció dorsolumbarP- 18
(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

 €10,53uH1481131 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriorsP- 19
(DEU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €5,39uH1487500 Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en general, amb jaqueta, caputxa i
pantalons, de niló soldat, homologat segons UNE-EN 340

P- 20

(CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

 €5,85uH148E800 Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratgeP- 21
(CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €9,44m2H1511015 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports
metàl.lics, i amb el desmuntatge inclòs

P- 22

(NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €5,49mH1521431 Barana de protecció per a escales , d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb
suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

P- 23

(CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

 €16,45mH1522111 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

P- 24

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

 €30,48mH1523251 Tanca traslladable tipus Urban, casa Ribisa, de 350x200 cm.P- 25
(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €6,80mH15275A1 Plataforma d'1 m d'amplària, amb base i sòcol de planxa d'acer gofrada, reforços d'angulars,
travessers de perfils d'acer IPN 100 i baranes metàl.liques d'1 m d'alçària amb travessers superior
i intermedi i amb desmuntatge inclòs

P- 26

(SIS EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

 €6,45mH152M671 Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols
d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs

P- 27

(SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

 €35,04hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 28
(TRENTA-CINC EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

 €15,97hH15Z2011 Senyora de la neteja.P- 29
(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €114,42uH16F1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 30
(CENT CATORZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €15,97hH16F1004 Formació en Seguretat i SalutP- 31
(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
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 €24,56uHBBAA007 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 10 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 32

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €24,56uHBBAB117 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, d 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 3 m, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

P- 33

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €26,68uHBBAF007 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 3 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 34

(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

 €1,00mHBC1B001 Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge
inclòs

P- 35

(UN EUROS)

 €2.457,55uHQU15312 Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 36

(DOS MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

 €150,03mesHQU1A50A 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

P- 37

(CENT CINQUANTA EUROS AMB TRES CENTIMS)

 €140,46mesHQU1H53A 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

P- 38

(CENT QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €50,73uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 39

(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

 €180,05uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 40
(CENT VUITANTA EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €48,19uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 41
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CENTIMS)

 €105,51uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 42
(CENT CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

 €79,78uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 43
(SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

 €48,62uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 44

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

 €101,52uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

P- 45

(CENT UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €28,35uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 46
(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
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 €172,85uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 47
(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

Barcelona, Maig de 2009

L´autora del projecte

Lucía Hidalgo Olea

Enginyeria de Camins, Canals i Ports
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uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

P- 1  €6,51

B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

 €6,51000

Altres conceptes 0,00 €

uH1411115 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812

P- 2  €10,99

B1411115 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812

 €10,99000

Altres conceptes 0,00 €

uH141411B Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb protectors
auditius i pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada
amb arnès abatible , homologat segons UNE-EN 812, UNE-EN 352 i
UNE-EN 1731

P- 3  €50,89

B141411B Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb protectors
auditius i pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada
amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812, UNE-EN 352 i
UNE-EN 1731

 €50,89000

Altres conceptes 0,00 €

uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 4  €5,27

B1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

 €5,27000

Altres conceptes 0,00 €

uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

P- 5  €4,53

B1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circular de 50 mm de D foscos
de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

 €4,53000

Altres conceptes 0,00 €

uH1425450 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- 6  €3,51

B1425450 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

 €3,51000

Altres conceptes 0,00 €

uH142BA00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament
d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb
arnès dielèctric

P- 7  €6,47

B142BA00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al
casc amb arnès dielèctric

 €6,47000

Altres conceptes 0,00 €

uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

P- 8  €0,24

B1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

 €0,24000

Altres conceptes 0,00 €
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uH1452210 Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de
pell flexible, dit índex sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell

P- 9  €1,29

B1452210 Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà pell
flexible, dit índex sense costura exterior i subjecció elàstica al canell

 €1,29000

Altres conceptes 0,00 €

uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 10  €2,20

B1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

 €2,20000

Altres conceptes 0,00 €

uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420

P- 11  €4,90

B1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420

 €4,90000

Altres conceptes 0,00 €

uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip
color beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

P- 12  €19,45

B145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

 €19,45000

Altres conceptes 0,00 €

uH1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN
347-2 i UNE-EN 12568

P- 13  €14,13

B1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN
347-2 i UNE-EN 12568

 €14,13000

Altres conceptes 0,00 €

uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN
4843

P- 14  €55,73

B1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN
4843

 €55,73000

Altres conceptes 0,00 €

uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

P- 15  €20,75
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B1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

 €20,75000

Altres conceptes 0,00 €

uH1473203 Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C,
de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i
per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

P- 16  €107,23

B1473203 Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C,
de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i
per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

 €107,23000

Altres conceptes 0,00 €

uH147L005 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçària, homologat segons UNE-EN 795

P- 17  €43,30

B147L005 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçària, homologat segons UNE-EN 795

 €43,30000

Altres conceptes 0,00 €

uH147N000 Faixa de protecció dorsolumbarP- 18  €22,43

B147N000 Faixa de protecció dorsolumbar  €22,43000
Altres conceptes 0,00 €

uH1481131 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriorsP- 19  €10,53

B1481131 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors  €10,53000
Altres conceptes 0,00 €

uH1487500 Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en general, amb
jaqueta, caputxa i pantalons, de niló soldat, homologat segons UNE-EN 340

P- 20  €5,39

B1487500 Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en general, amb
jaqueta, caputxa i pantalons, de niló soldat , homologat segons UNE-EN 340

 €5,39000

Altres conceptes 0,00 €

uH148E800 Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratgeP- 21  €5,85

B148E800 Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge  €5,85000
Altres conceptes 0,00 €

m2H1511015 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o
ponts, ancorada a suports metàl.lics, i amb el desmuntatge inclòs

P- 22  €9,44

B1511215 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

 €0,24000

B1520003 Ancoratge de xarxa sota ponts o viaductes amb angular d'acer L 50,5 per a
suport intermig o extrem

 €0,44400

Altres conceptes 8,76 €

mH1521431 Barana de protecció per a escales , d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de
fusta fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i
amb el desmuntatge inclòs

P- 23  €5,49

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,36500
B1526EK6 Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa

per al sostre, per a 15 usos
 €0,62000

Altres conceptes 3,51 €
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mH1522111 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

P- 24  €16,45

B0D41010 Tanca traslladable tipus Urban, casa Ribisa, de 350x200 cm.  €6,12700
B0DZSM0K Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos  €0,28000

Altres conceptes 10,04 €

mH1523251 Tanca traslladable tipus Urban, casa Ribisa, de 350x200 cm.P- 25  €30,48

B0D41010 Tanca traslladable tipus Urban, casa Ribisa, de 350x200 cm.  €27,85000
Altres conceptes 2,63 €

mH15275A1 Plataforma d'1 m d'amplària, amb base i sòcol de planxa d'acer gofrada,
reforços d'angulars, travessers de perfils d'acer IPN 100 i baranes
metàl.liques d'1 m d'alçària amb travessers superior i intermedi i amb
desmuntatge inclòs

P- 26  €6,80

B15275A5 Plataforma metàl.lica d'1 m d'amplària, amb base i sòcol de planxa d'acer
gofrada, reforços d'angulars, travessers de perfils d'acer IPN 100 i baranes
metàl.liques d'1 m d'alçària amb travessers superior i intermedi, per a 10
usos

 €4,73000

Altres conceptes 2,07 €

mH152M671 Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m,
fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge
inclòs

P- 27  €6,45

B1530005 Barana de protecció prefabricada, d'alçària 1 m amb cargols d'ataconat, per
a 50 usos

 €1,19000

Altres conceptes 5,26 €

hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 28  €35,04

Altres conceptes 35,04 €

hH15Z2011 Senyora de la neteja.P- 29  €15,97

Altres conceptes 15,97 €

uH16F1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 30  €114,42

Altres conceptes 114,42 €

hH16F1004 Formació en Seguretat i SalutP- 31  €15,97

Altres conceptes 15,97 €

uHBBAA007 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, d 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 32  €24,56

BBBAA007 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 10 cm, per ésser vista fins 3 m

 €2,82000

BBBAD017 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3 m

 €5,77000

Altres conceptes 15,97 €

uHBBAB117 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, d 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 33  €24,56

BBBAB117 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, de diàmetre 10 cm, per ésser
vista fins 3 m

 €2,82000
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BBBAD027 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb
el cantell blanc, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3 m

 €5,77000

Altres conceptes 15,97 €

uHBBAF007 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 10 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 34  €26,68

BBBAD007 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'advertència, amb el text en negre sobre fons groc, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3 m

 €8,39000

BBBAF007 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 10 cm, per ésser vista
fins 3 m

 €2,32000

Altres conceptes 15,97 €

mHBC1B001 Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i
amb el desmuntatge inclòs

P- 35  €1,00

BBC1B000 Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats  €0,20000
Altres conceptes 0,80 €

uHQU15312 Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 36  €2.457,55

BQU15314 Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos

 €2.441,10000

Altres conceptes 16,45 €

mesHQU1A50A 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

P- 37  €150,03

BQU1A50A 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

 €150,03000

Altres conceptes 0,00 €

mesHQU1H53A 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

P- 38  €140,46

BQU1H53A 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

 €140,46000

Altres conceptes 0,00 €
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NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 39  €50,73

BQU22303 Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, per a 3 usos

 €46,74000

Altres conceptes 3,99 €

uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 40  €180,05

BQU25500 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones  €177,65000
Altres conceptes 2,40 €

uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 41  €48,19

BQU27500 Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones  €42,60000
Altres conceptes 5,59 €

uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 42  €105,51

BQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos  €99,92000
Altres conceptes 5,59 €

uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 43  €79,78

BQU2E002 Forn microones, per a 2 usos  €78,95000
Altres conceptes 0,83 €

uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb
el desmuntatge inclòs

P- 44  €48,62

BQU2GF00 Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat  €47,02000
Altres conceptes 1,60 €

uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 45  €101,52

BQUA1100 Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

 €101,52000

Altres conceptes 0,00 €

uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 46  €28,35

BQUAM000 Reconeixement mèdic  €28,35000
Altres conceptes 0,00 €

uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 47  €172,85
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Barcelona, Maig de 2009
L´autora del projecte

Lucía Hidalgo Olea
Enginyeria de Camins, Canals i Ports
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OBRA PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT00

CAPÍTOL EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

22,0006,51 143,22

2 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons
UNE-EN 812 (P - 2)

1,00010,99 10,99

3 H141411B u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g,
amb protectors auditius i pantalla facial amb visor de malla de
reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat
segons UNE-EN 812, UNE-EN 352 i UNE-EN 1731 (P - 3)

1,00050,89 50,89

4 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 7)

1,0006,47 6,47

5 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 5)

1,0004,53 4,53

6 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 - 6)

6,0003,51 21,06

7 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 - 4)

4,0005,27 21,08

8 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 8)

22,0000,24 5,28

9 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420 (P - 10)

9,0002,20 19,80

10 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 11)

2,0004,90 9,80

11 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V, homologats
segons UNE-EN 420 (P - 12)

1,00019,45 19,45

12 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors
de la mà de pell flexible, dit índex sense costura exterior, i
subjecció elàstica al canell (P - 9)

22,0001,29 28,38

13 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 14)

1,00055,73 55,73

14 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en
obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2,
UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568
(P - 13)

6,00014,13 84,78

15 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,

22,00020,75 456,50

Euro
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amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 15)

16 H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda,
classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb
arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,
homologat segons CE (P - 16)

2,000107,23 214,46

17 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795 (P - 17)

2,00043,30 86,60

18 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar (P - 18) 4,00022,43 89,72

19 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
(P - 19)

22,00010,53 231,66

20 H1487500 u Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en
general, amb jaqueta, caputxa i pantalons, de niló soldat,
homologat segons UNE-EN 340 (P - 20)

4,0005,39 21,56

21 H148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge (P - 21) 1,0005,85 5,85

CAPÍTOLTOTAL 00.01 1.587,81

OBRA PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT00

CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL�LECTIVA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

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 (P - 24)

301,98016,45 4.967,57

2 H1521431 m Barana de protecció per a escales , d'alçària 1 m, amb travesser
de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl.lic amb
mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

58,8755,49 323,22

3 H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor,
d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de
fàbrica i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

11,3506,45 73,21

4 H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en
viaductes o ponts, ancorada a suports metàl.lics, i amb el
desmuntatge inclòs (P - 22)

1.157,0009,44 10.922,08

5 H15275A1 m Plataforma d'1 m d'amplària, amb base i sòcol de planxa d'acer
gofrada, reforços d'angulars, travessers de perfils d'acer IPN 100
i baranes metàl.liques d'1 m d'alçària amb travessers superior i
intermedi i amb desmuntatge inclòs (P - 26)

2,0006,80 13,60

6 H1523251 m Tanca traslladable tipus Urban, casa Ribisa, de 350x200 cm. (P -
25)

438,11030,48 13.353,59

CAPÍTOLTOTAL 00.02 29.653,27

OBRA PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT00

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ PROVISIONAL03

TITOL 3 SENYALITZACIÓ VERTICAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major

8,00026,68 213,44

Euro
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10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 3 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

2 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 10 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 3 m, fixada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 32)

1,00024,56 24,56

3 HBBAB117 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d 10 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 3 m, fixada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 33)

1,00024,56 24,56

TITOL 3TOTAL 00.03.01 262,56

OBRA PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT00

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ PROVISIONAL03

TITOL 3 ABALISAMENT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HBC1B001 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc
alternats i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)

500,0001,00 500,00

TITOL 3TOTAL 00.03.02 500,00

OBRA PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT00

CAPÍTOL EQUIPAMENTS PER A PERSONAL04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQU15312 u Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu
amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements
de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 36)

1,0002.457,55 2.457,55

2 HQU1H53A mes 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 (P - 38)

16,000140,46 2.247,36

3 HQU1A50A mes 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 (P - 37)

16,000150,03 2.400,48

4 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)

15,00050,73 760,95

5 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

5,000180,05 900,25

6 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 41)

2,00048,19 96,38

7 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 43)

1,00079,78 79,78

8 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el 1,000105,51 105,51

Euro
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desmuntatge inclòs (P - 42)

9 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

1,00048,62 48,62

CAPÍTOLTOTAL 00.04 9.096,88

OBRA PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT00

CAPÍTOL PARTIDES AUXILIARS DE SEGURETAT I SALUT05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 28)

140,00035,04 4.905,60

2 H15Z2011 h Senyora de la neteja. (P - 29) 140,00015,97 2.235,80

3 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 30)

15,000114,42 1.716,30

4 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut (P - 31) 75,00015,97 1.197,75

5 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 46) 15,00028,35 425,25

6 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 47) 2,000172,85 345,70

7 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 45)

1,000101,52 101,52

CAPÍTOLTOTAL 00.05 10.927,92

Euro



Aparcament Subterrani a la parcel�la de Cal Gana i Urbanització de la Coberta.
El Prat de Llobregat.

RESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOST Pàg.:27/04/09 1Data:

NIVELL 3: TITOL 3 Import

Titol 3 00.03.01 SENYALITZACIÓ VERTICAL 262,56
Titol 3 00.03.02 ABALISAMENT 500,00

00.03 SENYALITZACIÓ PROVISIONALCapítol 762,56

762,56

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 00.01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 1.587,81
Capítol 00.02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL�LECTIVA 29.653,27
Capítol 00.03 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 762,56
Capítol 00.04 EQUIPAMENTS PER A PERSONAL 9.096,88
Capítol 00.05 PARTIDES AUXILIARS DE SEGURETAT I SALUT 10.927,92

00 Pressupost de Seguretat i SalutObra 52.028,44

52.028,44

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 00 Pressupost de Seguretat i Salut 52.028,44
52.028,44

Euro
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

52.028,44PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...........................................................................................................

6.763,7013,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 52.028,44....................................................................................................................................

6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 52.028,44....................................................................................................................................3.121,71

Subtotal 61.913,85

16,00 % IVA SOBRE 61.913,85....................................................................................................................................9.906,22

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 71.820,07€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( SETANTA-UN MIL VUIT-CENTS VINT EUROS AMB SET CENTIMS )



                ETSECCPB - Lucía Hidalgo Olea                                                                                                                
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ANNEX NÚM. 10 

PLA DE CONTROL DE QUALITAT 



                ETSECCPB - Lucía Hidalgo Olea                                                                                                           ANNEX NÚM. 10  
PLA DE CONTROL DE QUALITAT             

Aparcament Subterrani a la parcel.la de Cal Gana i Urbanització de la Coberta. 1 

L’objectiu del present annex és el de facilitar la informació orientadora dels assaigs 

referents al control de qualitat, a realitzar, durant l’execució de les obres d’un 

Aparcament Subterrani a la parcel·la de Cal Gana, Municipi del Prat de Llobregat.  

  

Per la realització del Pla de Control de Qualitat, s’han utilitzat els preus de referència 

del banc de criteris d’Obra Civil i d’Edificació de GISA (2007).   

  

El criteri utilitzat per l’elecció dels elements a assajar, ha estat el de donar prioritat a les 

partides d’obra que suposen un amidament substancialment superior al de la resta, i a 

les partides puntuals que ho requereixen de manera obligatòria.   

  

Envers el nombre d’assaigs a realitzar, s’han utilitzat els mateixos criteris que proposa el 

banc de criteris anteriorment esmentat.  

  

El percentatge del pressupost que s’ha d’assignar a la qualitat, també ha estat 

orientador per l’elecció.  

  

D’aquesta manera: 

 

El cost total d’execució material del Pla de Control de Qualitat, referent a l’Obra Civil i 

a l’Edificació d’un Aparcament Subterrani a la parcel·la de Cal Gana (municipi del 

Prat de Llobregat), representa aproximadament el 1,30 % del pressupost d’execució 

material del Projecte, i ascendeix a la quantitat de 52.696,38 € (CINQUANTA-DOS MIL 

SIS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS D’EURO).  

 

Els capítols en què més es destina a la qualitat són els de “Fonaments, Contenció i 

Estructures”. 

 

Cal afegir que, en aquest pla de control de la qualitat, no s’han inclòs els assaigs 

referents a les Instal·lacions de l’Aparcament Subterrani ni a la Urbanització de la 

coberta, ja que les solucions que es proposen, a nivell de disseny i materials, és 

totalment orientadora.   

  

De totes maneres, tenint en compte que l’obra d’un aparcament subterrani inclou 

també partides d’obra d’edificació i per tant, el percentatge destinat a la qualitat 
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hauria d’ascendir a un mínim del 2%; el percentatge previst en aquest projecte (igual a 

1,68%) donaria cabuda a un nou pressupost de la qualitat, que inclouria els assaigs dels 

elements referents a les partides d’obra previstes en les actuacions d’instal·lacions i de 

la coberta, un cop dictaminades, i que s’han tingut en compte en el Pressupost el 

projecte.  

  

Urbanització.....(Mínim 2% del P.E.M. del projecte, destinat a la qualitat - 1,30% previst) =    

                            Mínim 0,70% del P.E.M. del projecte  
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MOVIMENT DE TERRES     

     

Descripció Criteri Nº Assaigs Preu unitari Import 

     

TERRAPLENAT 

PRODUCCIÓ cada 5000 m2 

"Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de 
tot-u, segons la norma UNE_EN 933-2" 
 

2 2 19,27 38,54 

"Determinació dels límits d'Atteberg (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" 
 

2 2 23,25 46,50 

"Assaig de picontage del mètode Proctor Modificat 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o 
NLT 108" 
 

2 2 41,54 83,08 

"Determinació de l'índex de CBR en laboratori, amb la 
metodologia del Pròctor Normal (a tres punts) d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502" 
 

1 1 77,86 77,86 

"Assaig de picontage del mètode Proctor Normald'una  
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107" 
 

1 1 30,85 30,85 

"Determinació del contingut de matèria orgànica, pel 
mètode del permanganat de sòdic d'una mostra de 
sòl, segons la norma UNE 103-204" 
 

1 1 24,80 24,80 

EXECUCIÓ cada 200 m2 

"Determinació in situ de la humitat i la densitat pel 
mètode dels isòtops radioactius d'u nsòl, segons la 
norma ASTM D 3017 e1" 
 

1 17 8,79 149,43 

   TOTAL 451,06 € 

     

REBLERTS GRANULARS     

PRODUCCIÓ cada 2000 m3 

"Determinació del contingut de sulfats d'una mostra de 
granulat, segons la norma UNE_EN 1744-1" 
 

1 2 98,51 197,01 

"Assaig de picontage del mètode Proctor Modificat 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o 
NLT 108" 
 

2 2 41,54 83,08 

"Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de  
granulat, segons la norma UNE_EN 933-1 1998" 
 

2 2 19,27 38,54 

"Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de 
sòl, segons la norma UNE_EN 933-8" 
 

2 2 8,72 17,44 

"Determinació dels límits d'Atteberg (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" 
 

2 2 23,25 46,50 

"Determinació de l'índex de CBR en laboratori, amb la  
metodologia del Pròctor Normal (a tres punts) d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502" 
 

1 2 77,86 155,72 

"Determinació de la resistència al desgast mitjançant la  
màquina de Los Ángeles d'una mostra de sòl granular,  
segons la n horma UNE_EN 933_5" 

1 2 22,99 45,98 
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"Determinació de la neteja superficial d'una mostra de  
granulat, segons la norma UNE 146130" 
 

1 2 22,99 45,98 

"Determinació del nombre de cares de fractura en el  
matxuqueig, d'una mostra de sòl granular, segons la 
norma UNE_EN 933-5" 
 

1 2 13,13 26,26 

"Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una 
mostra de granulat, segons la norma UNE_EN 933-3" 
 

1 2 13,13 26,26 

EXECUCIÓ cada 1000 m3 

"Determinació in situ de la humitat i la densitat pel 
mètode dels isòtops radioactius d'u nsòl, segons la 
norma ASTM D 3017 e1" 
 

25 75 9,86 739,24 

"Assaog de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de 
diàmetre d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1" 
 

4 10 3,94 39,43 

   TOTAL 1.461,45 € 

FONAMENTS I CONTENCIÓ     

     

Descripció Criteri Nº Assaigs Preu unitari Import 

     

FORMIGÓ ESTRUCTURAL 

"Probetes testimoni" 

4 per 

lot 

dubtós 

16 52,54 840,65 

"Sèrie de 12 probetes" 
1 per 

lot 
48 229,86 11033,14 

"Mesura de la consistència pel mètode del con 
d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la 
norma UNE 83-313- 90" 
 

1 per 

camió 

 

16 5,96 95,36 

   TOTAL 11.969,15 € 

     

ARMADURES Cada 2000 kg 

“Secció equivalent” 
 

1 330 17,59 5805,24 

"Determinació de les característiques geomètriques 
d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 
norma UNE 36-068" 
 

1 330 18,63 6147,9 

"Assaig de doblegament i desdoblegament d'una 
proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma 
UNE 36-068" 
 

1 330 10,28 3392,4 

"Determinació del límit elàstic per a una deformació  
romanent del 0,2%, resistència a la tracció, 
allargament i estricció d'una proveta d'hacer per a 
armar formigons, segons la norma UNE 7-474-92 i UNE 7-
474-92 erratum" 
 

1 330 27,47 9065,10 

   TOTAL 24.410,64 € 
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ESTRUCTURES     

     

Descripció Criteri Nº Assaigs Preu unitari Import 

     

FORMIGÓ ESTRUCTURAL 

"Probetes testimoni" 

4 per 

lot 

dubtós 

8 52,54 420,32 

"Sèrie de 12 probetes" 
1 per 

lot 
24 229,86 5516,57 

"Mesura de la consistència pel mètode del con 
d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la 
norma UNE 83-313- 90" 
 

1 per 

camió 

 

8 5,96 47,68 

   TOTAL 5.984,57 € 

     

ARMADURES Cada 2000 kg 

“Secció equivalent” 
 

1 90 17,59 1583,25 

"Determinació de les característiques geomètriques 
d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 
norma UNE 36-068" 
 

1 90 18,63 1676,70 

"Assaig de doblegament i desdoblegament d'una 
proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma 
UNE 36-068" 
 

1 90 10,28 925,50 

"Determinació del límit elàstic per a una deformació  
romanent del 0,2%, resistència a la tracció, 
allargament i estricció d'una proveta d'hacer per a 
armar formigons, segons la norma UNE 7-474-92 i UNE 7-
474-92 erratum" 
 

1 90 27,47 2472,30 

   TOTAL 6.657,45 € 

IMPERMEABILITZACIÓ     
     

Descripció Criteri Nº Assaigs Preu unitari Import 

     

"Determinació de la resistència a la degradació 
química, d'una làmina de geotextil, segons la norma 
UNE ENV ISO 12960" 
 

 

1 UT 

 

2 
54,96 109,92 

"Determinació de la resistència a l'intempèrie d'una 
llàmina de geotextil, seons UNE EN 122224" 

 

1 UT 

 

2 
72,05 144,1 

"Determinació de la resistència a tracció (càrrega 
màxima) i allargament ( en el punt de càrrega 
màxima), d'una llàmina de geotextil, segons la norma 
UNE EN ISO 10319" 
 

 

1 UT 

 

2 
92,10 184,20 

   TOTAL 438,22 € 
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ACABATS     
     

Descripció Criteri Nº Assaigs Preu unitari Import 
     

PINTURA     

"Determinació de l'estat de conservació de la pintura, 
segons la norma INTA 16.02.26" 
 

1 UT 2 13,98 27,96 

   TOTAL 27,96 € 

     

PAVIMENTS     

"Mesura de la consistència pel mètode del con 
d'Àbrams d'una mostra de formigó fresc, segons la 
norma UNE 83-313-90" 

 

 1 13,98 13,98 

"Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de 
les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió 
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, 
segons la norma UNE 83-300-84, UNE 83-301-91 1R, UNE 
83-304-84 i UNE 83-313-90" 
 

 1 70,39 70,39 

"Determinació de la resistència a l'impacte d'una 
mostra de tres peces de terratzo, per a ús interior, 
segons la norma UNE 127021 EX" 

 4 49,22 196,88 

"Determinació del coeficient d'aborció d'aigua d'una 
mostra de 4 peces de terratzo per a ús interior, segons 
la norma UNE 127020 EX" 
 

 4 49,22 196,88 

"Determinació de la forma, mides i designació d'una 
mostra de peces de panot, terratz o o llambordins de 
formigó, segons la norma UNE 127-001" 
 

 4 26,71 106,84 

"Determinació de la resistència al desgast per abrasió 
en plataforma giratòria, d'una mostra de dues peces 
de panot, terratzo o llambordins de formigó, segons la 
norma UNE 127- 005" 
 

 4 71,09 284,36 

   TOTAL 869,33 € 
     

TANCAMENT PORTES     

"Comprovació de les característiques geomètriques 
d'una barana" 
 

 1 18,91 18,91 

"Determinació de la resistència al foc, del gruix i 
l'adherència del recobriment, d'un bastiment i porta 
tallafocs, segons la norma UNE_EN 1363-1, UNE_EN 
1363-2, UNE_EN 1634-1, UNE_EN_ISO 2808, UNE_EN_ISO 
2409 i DIN 7168 i emissió d'un informe per quadruplicat" 
 

 2 204,12 408,24 

   TOTAL 427,15 € 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €22,09h Cap de collaA0112000

 €20,86h Oficial 1aA0121000

 €21,99H Oficial 1a paletaA0122000

 €21,99H Oficial 1a encofradorA0123000

 €19,07h Oficial 1a col.locadorA0127000

 €19,39h Oficial 1a fusterA012A000

 €19,07h Oficial 1a estucadorA012B000

 €19,07h Oficial 1a pintorA012D000

 €18,53h Oficial 1a vidrierA012E000

 €19,37h Oficial 1a manyàA012F000

 €19,70h Oficial 1a calefactorA012G000

 €19,70h Oficial 1a electricistaA012H000

 €19,70h Oficial 1a lampistaA012J000

 €22,72H Oficial 1a muntadorA012M000

 €21,99H Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €21,99H Oficial 1a jardinerA012P000

 €19,53H Ajudant encofradorA0133000

 €16,93h Ajudant col.locadorA0137000

 €17,06h Ajudant fusterA013A000

 €16,93h Ajudant estucadorA013B000

 €16,93h Ajudant pintorA013D000

 €16,99h Ajudant manyàA013F000

 €16,90h Ajudant calefactorA013G000

 €16,90h Ajudant electricistaA013H000

 €16,90h Ajudant lampistaA013J000

 €16,93h Ajudant muntadorA013M000

 €18,52h AjudantA013U001

 €17,44h ManobreA0140000

 €18,04h Manobre especialistaA0150000
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €18,83H Peó jardinerA016P000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €16,28H Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €67,07H Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00

 €52,99h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgC110U015

 €68,24h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgC110U025

 €17,70h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg

C110U040

 €139,80h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

C131U017

 €39,10h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentC131U020

 €44,54h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalentC131U025

 €67,25h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060

 €151,14h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10)C131U063

 €8,35H Picó vibrant amb placa de 60 cmC133A0K0

 €56,79h Motoanivelladora de 150 hpC133U002

 €65,90h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040

 €12,35h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070

 €7,65h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriaC133U080

 €37,65h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0

 €32,86h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1

 €49,29h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0

 €81,03h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)C1501U03

 €38,39h Camió cisterna de 6000 lC1502U10

 €40,02h Camió grua de 5 tC1503U10

 €23,90H Dúmper d'1'5 T de càrrega útil, amb mecanisme hidràulicC1505120

 €52,17h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10

 €6,32h Furgoneta de 3500 kgC150U004

 €1,87h Vibrador intern de formigóC1700006

 €96,81h Camió amb bomba de formigonarC1701U10

 €1,68H Formigonera de 165lC1705600

 €75,97H Estenedora per a paviments de formigóC1709A00
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €24,79h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manualC1B02B00

 €24,76h Màquina per a clavar muntants metàl�licsC1B0AU05

 €5,07H Remolinador mecànicC2003000

 €2,70h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200PU00

 €3,62h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenicC200SU00

 €2,14h Màquina per a doblegar rodó d'acerC200U002

 €2,31h Cisalla elèctricaC200U003

 €190,65h Equip de personal i maquinària per a perforació i extracció,
inclòs trepant, llots tixotròpics, encamisat i formigonat de piló
complet

C3H1U002

 €9,58H Plataforma telescòpica hidràulica automotriu per a alçades
màximes de 6 m

CL40U001

 €4,42h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososCZ11U000

 €6,60h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososCZ11U001

 €16,68h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,96m3 AiguaB0111000

 €19,68t sorra de pedra granítica per a morters.B0312020

 €20,83m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mmB031U100

 €16,31m3 Sauló sense garbellar.B0321000

 €11,94m3 Material granulat filtrant per a darrera d'alçats de murs,
estreps i voltes d'estructures, inclòs transport a l'obra

B032U100

 €15,75t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens.B0331020

 €17,93m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a
drens

B033U030

 €94,44t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs.

B0512401

 €0,09kg Calç aèria CL 90.B0532310

 €0,10kg Ciment ràpid CNR4, en sacs.B05B1001

 €0,13M3 Formigó imprés.B0602220

 €67,11m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

B060U110

 €65,34m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

B060U320

 €77,14m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 30 mm,
inclòs transport a l'obra

B060U440

 €53,86m3 Formigó pobre, de pendent.B0651080

 €87,33m3 Formigó HA-30, de consistència tova i granulat màxim 20
mm, classe de'expossició IIIa, contingut ciment >= 300
kg/m3, inclòs transport a l'obra.

B0653060

 €83,70m3 Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, classe d'expossició IIa, a/c= 0.60, contingut ciment 275
kg/m3, inclòs transport a l'obra

B0654061

 €70,58m3 Formigó per a paviments HF-4,5 MPA de resistència a
flexotracció i consistència plàstica.

B06B3300

 €0,21kg Morter adhesiuB0711000

 €3,28kg Morter sintètic de resines epoxi.B0714000

 €1,54kg Pintura asfàltica amb una dotació mínima de 1 kg/m2.B0817000
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,61kg Adhesiu de PVCB0906000

 €6,42kg Resina epoxi en dispersió aquosa.B090U60P

 €1,07kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0

 €3,49u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i
femella

B0A63H00

 €0,30u Abraçadora metàl.lica, de 6 mm de diàmetre interiorB0A71100

 €0,31u Abraçadora metàl.lica, de 10 mm de diàmetre interiorB0A71300

 €0,62kg Acer corrugat B 500 S en barresB0B2U002

 €46,37M2 Planxa de cartró gruix, hidròfug, acabat i pintat, de 15 mm.B0CGU001

 €59,71m2 Placa de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb
fibres de cel.lulosa i cantells bisellats , de 8 mm i de 3 a 4
m2, marca Hoechst model Trespa o similar equivalent

B0CV4500

 €0,42m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €19,83cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usosB0D629AU

 €1,20m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

B0D7UC02

 €3,39m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm,
per a 3 usos

B0D7UC11

 €2,14l DesencofrantB0DZA000

 €1,36u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005

 €1,06u Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 400X200X150 mm,
per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3

B0E244F1

 €1,24u Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 400X200X200 mm,
per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3.

B0E244L1

 €1,15u Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 40x20x20 cm de
cara vista, gris

B0E244L6

 €0,32u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290X140X50 mm,
cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1.

B0F15252

 €7,82m2 Rajola de valència, 20x20 cm, de color blancB0FHU100

 €1,05u Cassetó per a sostre nervat de morter de ciment de 70x23
cm i 25 cm d'alçària

B4D93EF7

 €5,40m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FV
amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2

B7119080

 €5,18m2 Làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie de gruix 1,2
mm i amb armadura de malla de fibra de vidre

B7422CMF
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 €4,32kg Barrera antiarrels de poliuretà projectat.B7521000

 €0,99m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
150 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 1750 N

B7B1U002

 €1,23M Perfil elastomèric d'ànima circular de 50 mm d'amplària per
a junt de dilatació interior.

B7J10AN1

 €14,88dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

B7J50010

 €0,63kg Emulsió bituminosa, tipus EDB7Z24000

 €0,39kg Morter monocapa de ciment i additius amb granulat
seleccionat per a acabat rugós

B8816300

 €10,78kg Pintura plàstica tipus hidrofugant, a base de silicats, de color
gris formigó i acabat mate.

B89Z6000

 €8,92kg Esmalt sintèticB89ZB000

 €5,49kg SegelladoraB8ZA1000

 €5,03kg Pintura no reflectora per a senyalitzacióB8ZB2000

 €27,53m Pedra granítica, gris quintana, de 20x25 cm.B9611U20

 €0,68kg Beurada blancaB9CZ1000

 €0,79kg Beurada de color.B9CZ2000

 €0,33U Rajola ceràmica de gres, de 20x20 cm. en color blau cel.B9DLU010

 €6,40m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior.B9E13100

 €21,70m2 Terratzo mricroxina, color crema, de 40x40 cm.B9E1U001

 €494,08t Pols quars color gris.B9GZ1210

 €5,32M Graó de peces prefabricades de formigó, 40x20 cm de
secció i 5 cm de gruix, blanc.

B9V2V002

 €115,71u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de
63x210 cm, amb barra antipàninc, pany i recuperador.

BABGU010

 €122,51u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de
83x210 cm, amb barra antipàninc, pany i recuperador.

BABGU030

 €35,61u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35
mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de
63 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

BAQDC266

 €39,42u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35
mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de
83 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària.

BAQDU590
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 €943,39u Porta basculant articulada de dues fulles, de 7 m d'amplària
per 3 m d'alçària de llum de pas, amb bastiment i estructura
de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer
galvanitzat, compensada amb contrapès lateral protegit dins
de caixa registrable, amb guies i pany

BARAANA5

 €187,80u Porta tallafocs metàl.lica, RF-60, d'una fulla batent, per a
una llum de 90x210 cm, preu alt, amb tanca de pànic o
sense, col�locada.

BASA71A2

 €288,82u Porta tallafocs metàl.lica,RF-60, d'una fulla batent, per a una
llum de 80x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, col.locada.

BASA71BB

 €389,58u Porta tallafocs de material metàl�lica, RF-60 de dues fulles
batents, per a una llum 100+50x210 cm, tipus 2, col�locada.

BASAU040

 €12,66u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla
batent

BAZGC360

 €41,39m Barana d'acer inoxidable austentític, muntats cada 200 cm i
brèndoles cada 18 cm, de 175 cm d'alçària, ancorada amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l.

BB12IV02

 €8,41m2 Reixa electrosoldada amb malla de 50 x 50 i 4 mm de gruix
d´acer galvanitzat en calent

BB32U005

 €744,14u Barrera automàtica d'accés vehicles, CT70-850, casa MAPS
Informàtica i Control.

BBM2U584

 €39,75m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de
4 i 6 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm

BC171B20

 €3,39m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 125 mm, per a
drenatge.

BD5AU110

 €5,16m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 200 mm, per a
drenatge.

BD5AU200

 €10,99m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 300 mm, per a
drenatge.

BD5AU300

 €13,46m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 250, per a
drenatge.

BD5AU400

 €3,86m Conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de 120
mm de diàmetre (s/UNE_EN 1506), de gruix 0,5 mm i
muntat superficialment, inclòs les peces especials.

BE42R410

 €15,33m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de 0,6 mm de gruix

BE52Q020

 €5,79u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 150x150 mm.

BEK1173B

 €12,20u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x100 mm.

BEK11A3D

 €1.251,67u Ventilador helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a
extracció de fums en cas d'incendi (400° C-2 h), trifàsic per a
400 V de tensió, marca Sodeco HCH-63-4T-4 i 25.200 m3/h
de cabal màxim d'aire, col.locat.

BEM34380
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 €1.421,63u Ventilador helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a
extracció de fums en cas d'incendi (400° C-2 h), trifàsic per a
400 V de tensió, marca Sodeco HCH-71-4T-4 i 29.400 m3/h
de cabal màxim d'aire, col.locat.

BEM34390

 €1.696,47u Ventilador helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a
extracció de fums en cas d'incendi (400° C-2 h), trifàsic per a
400 V de tensió, marca Sodeco HCH-80-4T-4 i 37.000 m3/h
de cabal màxim d'aire, col.locat.

BEM343B0

 €4,21u Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de
diàmetre

BEW44000

 €9,83u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl.lic, preu
alt

BEW52000

 €1,26m Tub d'acer estriat sense soldadura de diàmetre 1/8´´, segons
la norma DIN 2440 ST-35

BF111200

 €1,50m Cable de connexió de 3 fils de 1,5 mm2.BF112200

 €1,18m Cable mànega roig, especial bipolar, de2x1,5 mm, marca
Kilsen mode. KAL-21 o similar.

BF521300

 €0,65u Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de
diàmetre 1/8´´, per a soldar

BFW11120

 €0,33u Accessori per a tubs de coure semidur, de 6 mm de diàmetre
exterior, per a soldar per capil.laritat

BFW521B0

 €0,20u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
negre sense soldadura, de diàmetre 1/8´´, soldat

BFY11120

 €0,07u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
coure semidur, de 6 mm de diàmetre exterior, per a soldar
per capil.laritat

BFY521B0

 €1,75m Tub rígid de PVC de 125 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix,
amb grau 7 de resistència al xoc, inclòs p.p. de peces
especials i accessoris.

BG21U112

 €0,46u Joc de separadors per a 12 tubs de polietilè de 40 mm de
diàmetre

BG2GU005

 €0,02u Part proporcional de maniguets de connexió per a tub de
polietilè de 40 mm de diàmetre, brides de subjecció i taps

BG2GU054

 €3,01u Interruptor senzill, encastat.BG6211A3

 €3,28u Polsador elèctric, encastat.BG641173

 €22,52u Llumenera industrial 1x18W, inclosos el fluoresecent fred i
tapa superior per a aïllament.

BHN84G60

 €29,02u Llumenera industrial 1x36W, inclosos el fluoresecent fred i
tapa superior per a aïllament.

BHNFU010

 €28,15u Enllumenat autònom d'emergència, marca Daisalux.BHNJ5123

 €23,09u Downlight amb lampada fluoresecent compacta (1xTC-D
13W staff del 4000/e160 REF.S7 703720)

BHNK4131
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 €32,48u Downlight Antares, model 1700/50W, color gris, diàmetre
120 mm, amb dispersador de calor.

BHNK4133

 €107,37u Projector empotrat amb lampada d'halogenurs metàl�lics, de
35 W, model BEGA 2233.

BHQ62G60

 €106,98u Rètol de senyalització, amb sistema autònom d'il�luminació
d'emergència, marca DAISALUX.

BHU82223

 €53,81u Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de 45 a
60 cm, de color blanc, preu alt, per a encastar

BJ13B21B

 €105,11u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb
seient i tapa, de color blanc, preu alt, amb els elements de
fixació i per a col.locar sobre el paviment

BJ14B11P

 €13,20u Urinari de porcellana vitrificada amb evacuació directe i
alimentació integrada, de color blanc, preu alt, amb fixacions
murals

BJ16B112

 €41,93u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´

BJ239111

 €34,63u Aixeta de classe mescladora per a aigüera, mural per a
muntar superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb broc
giratori de tub, amb dues entrades de 1/2´´

BJ28212A

 €13,01u Dosificador de sabó de plàstic, de 160 mm d'alçària per 130
mm de diàmetre, capacitat 1 l i accionat per polsador

BJ42U015

 €120,46u Eixugamans elèctric per aire, amb sensor òptic, dimensions
22,5x16x30 cm.

BJ43U005

 €8,23u Portarotlles de porcellana blanca per encastarBJ4ZU010

 €2.707,90u Escalfador acumulador per a gas natural, de 300 l de
capacitat, de 37,2 kW de potència i 0,64 m3/h de producció
d'aigua calenta sanitària a 65°c, amb cubeta d'acer esmaltat

BJA3U001

 €377,31u Recorregut de guies i cables de tracció per a ascensor
elèctric adherència de 600 kg de carrega útil, 2 parades (3
m) i 1 m/s de velocitat

BL115230

 €1.734,78u Recorregut de guies i cables de tracció per a ascensor
elèctric d'adherència de 630 Kg de càrrega util, 4 parades i
1,00 m/s de velocitat

BL11U010

 €643,97u Amortidors de fossat i contrapesos per a ascensors elèctrics
de passatgers adherència de 600 kg de càrrega útil i 1 m/s
de velocitat

BL615200

 €890,72u Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor elèctric
de passatgers, adherència de 600 kg de càrrega útil i 1 m/s
de velocitat

BL815200

 €499,98u Porta d'accés corredissa automàtica d'acer inoxidable de 80
cm d'amplària, 200 cm d'alçària

BLA423F0

 €3.573,93u Grup tractor per a ascensor elèctric de 600 kg, 1 m/s de
velocitat i sistema d'accionament de 2 velocitats

BLE15320
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 €3.872,74u Grup tractor per a ascensor elèctric de 600 Kg de càrrega
util, 1,00 m/s de velocitat i sistema d'accionament de
velocitat variable

BLE1U010

 €2.596,91u Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de
passatgers de 600 kg de càrrega útil, 1 m/s de velocitat, de 2
velocitats, maniobra universal simple i 2 parades

BLH15512

 €3.088,58u Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric
d'adherència de 600 Kg de càrrega util, 1,00 m/s de
velocitat, sistema d'accionament de velocitat variable,
maniobra col.lectiva de pujada i baixada i 4 parades

BLH1U010

 €3.092,71u Bastidor, acabats de cabina de qualitat mitjana, porta de
cabina corredissa automàtica d'acer inoxidable de 80 cm
d'amplària i 200 cm d'alçària, per a ascensor de 8 persones
(600 kg) i 1 m/s de velocitat

BLL1N352

 €87,72u Botonera de cabina amb acabats de qualitat mitjana, per a
ascensor de passatgers de 11 parades i maniobra col.lectiva
de pujada i baixada

BLN12B30

 €54,21u Botonera de cabina amb acabats de qualitat mitjana, per a
ascensors de minusvàlids amb 2 parades i maniobra
universal simple

BLN22210

 €12,17u Botonera de pis amb acabats de qualitat mitjana, per a
ascensor amb maniobra universal simple

BLR12100

 €38,25u Botonera de pis amb acabats de qualitat mitjana, per a
ascensor amb maniobra col.lectiva de pujada i baixada

BLR12300

 €51,12u Selector de parades per a ascensor elèctric amb sistema
d'accionament de 2 velocitats, maniobra universal simple i 1
m/s de velocitat

BLT12190

 €60,41u Selector de parades per a ascensor elèctric amb sistema
d'accionament de velocitat variable, maniobra col.lectiva de
pujada i baixada i 1,00 m/s de velocitat

BLT1U010

 €24,58u Detector de fums iònicBM111010

 €30,34u Detector de fums òpticBM111020

 €17,68u Detector tèrmic termovelocimètricBM112050

 €221,52u Central de detecció d'incendis, per a 4 zones, amb indicador
de zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i
de doble alimentació

BM121430

 €187,68u Repetidor Analògic Mod. KSA-700R marca Kilsen o similar.BM12UG20

 €23,16u Sirena electrònica amb senyal lluminós, de corrent continu
amb so bitònic

BM133060

 €6,45u Polsador d'alarma amb interruptor d'accionament manual,
protegit amb vidre, per a muntar superficialment

BM141002

 €234,09u Boca d'incendi amb enllaç de 25 mm de d, bie-25, amb
mànega de 25 m, amb armari

BM231440
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 €36,38u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

BM312611

 €109,93u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat

BM313511

 €58,47u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 Kg de
capacitat i una eficàcia de 13A-89B, amb manòmetre,
percutor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els
suports per a penjar del sostre

BM31U006

 €73,39u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 12 Kg de
capacitat i una eficàcia de 34A-144B, amb manòmetre,
percutor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els
suports per a penjar del sostre

BM31U012

 €24,89u Armari per a extintor per a muntar superficialmentBM3A1000

 €0,28u Part proporcional d'elements especials per a detectorsBMY11000

 €0,47u Part proporcional d'elements especials per a centrals de
detecció

BMY12000

 €0,47u Part proporcional d'elements especials per a sirenesBMY13000

 €0,23u Part proporcional d'elements especials per a polsadors
d'alarma

BMY14000

 €0,50u Part proporcional d'elements especials per a boques
d'incendi

BMY23000

 €0,24u Part proporcional d'elements especials per a extintorsBMY31000

 €7,63u Suport d'extintor per a anar penjat al sostreBMY3U010

 €850,12u Lluernari per a il�luminació natural d'aparcament.BP5P0001

 €102,00u Carregador unitari de bateria de radiotelèfon portàtil, amb
selector entre càrrega ràpida i lenta

BP5PU001

 €294,43u Càmera per a CTTV de seguretat, en color, amb xip CCD
d'1/3 de polsada, numero de píxels 291.000, resolució 380
LTV, sensibilitat mínima de 2 lux a F-1,8, auto-shutter
1/10.000, sincronisme intern-extern amb domo decoratiu per
a muntatge en fals sostre i superfície, inclosa òptica de 3,6
mm, entrellaçat 2:1 i alimentació a 12/230 V

BPA1U010

 €47,57u Càmera Domo Mòvil amb doble rotació.BPA1U110

 €456,48u Monitor de color 21'' Philips LTC 2921/50.BPA6U010

 €169,72u Banc senzill de fusta de guinea pintat i envernissat, de 200
cm de llargària, amb 17 llistons de 4x4 cm, cargols i
passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb
daus de formigó de 20x20x20 cm.

BQ10U140

 €79,23u Paperera tipus Barcelona, model 600, circular de diàmetre
400 mm, de planxa d'acer perforada, estructura de suport
tub diàmetre 40 mm, amb base d'ancoratge de platina i
fixació mecànica al paviment.

BQ21U020
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 €148,18u Jardinera de pedra, de 150x1550 mm.BQR0U010

 €133,48u Jardinera de pedra, de 150x600 mm.BQR0U020

 €43,41m3 Terra vegetal, adobada i garbellada, a granel.BR3P1310
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 €75,28M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,04000/R 18,040001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 18,04000 18,04000
Maquinària:

1,17600/R 1,680000,700C1705600 =xFormigonera de 165lH

Subtotal... 1,17600 1,17600
Materials:

0,192000,960000,200B0111000 =xAiguam3

32,0784019,680001,630B0312020 =xsorra de pedra granítica per a morters.t

23,6100094,440000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs.

t

Subtotal... 55,88040 55,88040
Altres:

% 0,1804018,040001,00A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%

Subtotal... 0,18040 0,18040

COST DIRECTE 75,27680

75,27680COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €85,39M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D0701821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,04000/R 18,040001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 18,04000 18,04000
Maquinària:

1,17600/R 1,680000,700C1705600 =xFormigonera de 165lH

Subtotal... 1,17600 1,17600
Materials:

0,192000,960000,200B0111000 =xAiguam3

29,9136019,680001,520B0312020 =xsorra de pedra granítica per a morters.t

35,8872094,440000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs.

t
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Subtotal... 65,99280 65,99280
Altres:

% 0,1804018,040001,00A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%

Subtotal... 0,18040 0,18040

COST DIRECTE 85,38920

85,38920COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €105,54M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,94200/R 18,040001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 18,94200 18,94200
Maquinària:

1,21800/R 1,680000,725C1705600 =xFormigonera de 165lH

Subtotal... 1,21800 1,21800
Materials:

0,192000,960000,200B0111000 =xAiguam3

30,1104019,680001,530B0312020 =xsorra de pedra granítica per a morters.t

18,8880094,440000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs.

t

36,000000,09000400,000B0532310 =xCalç aèria CL 90.kg

Subtotal... 85,19040 85,19040
Altres:

% 0,1894218,942001,00A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%

Subtotal... 0,18942 0,18942

COST DIRECTE 105,53982

105,53982COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €100,69M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D070A8B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,94200/R 18,040001,050A0150000 =xManobre especialistah
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Subtotal... 18,94200 18,94200
Maquinària:

1,21800/R 1,680000,725C1705600 =xFormigonera de 165lH

Subtotal... 1,21800 1,21800
Materials:

0,192000,960000,200B0111000 =xAiguam3

27,1584019,680001,380B0312020 =xsorra de pedra granítica per a morters.t

35,8872094,440000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs.

t

17,100000,09000190,000B0532310 =xCalç aèria CL 90.kg

Subtotal... 80,33760 80,33760
Altres:

% 0,1894218,942001,00A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%

Subtotal... 0,18942 0,18942

COST DIRECTE 100,68702

100,68702COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €7,99m2 Alleugeridor per a sostre nervat amb cassetons de morter de
ciment de 70x23 cm i 25 cm d'alçària

E4D93EF7 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20860/R 20,860000,010A0121000 =xOficial 1ah

0,61040/R 17,440000,035A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,81900 0,81900
Materials:

7,166251,050006,825B4D93EF7 =xCassetó per a sostre nervat de morter de ciment de 70x23
cm i 25 cm d'alçària

u

Subtotal... 7,16625 7,16625

COST DIRECTE 7,98525

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,98525COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,02m2 Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de
40x20x20 cm, de morter de ciment gris de dues cares vistes,
col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler
calcari i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

E618566K Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,43480/R 21,990000,520A0122000 =xOficial 1a paletaH

4,53440/R 17,440000,260A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,96920 15,96920
Materials:

14,379831,1500012,5042B0E244L6 =xBloc de morter de ciment, foradat, llis, de 40x20x20 cm de
cara vista, gris

u

1,66753105,539820,0158D070A4D1 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 16,04736 16,04736

COST DIRECTE 32,01656

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,01656COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,39m2 Membrana PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una
làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida
en calent, prèvia imprimació

E7119785 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

5,72100/R 19,070000,300A0127000 =xOficial 1a col.locadorh

2,53950/R 16,930000,150A0137000 =xAjudant col.locadorh

Subtotal... 8,26050 8,26050
Materials:

5,940005,400001,100B7119080 =xLàmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FV
amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2

m2

0,189000,630000,300B7Z24000 =xEmulsió bituminosa, tipus EDkg

Subtotal... 6,12900 6,12900

COST DIRECTE 14,38950

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,38950COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,57m2 Membrana de gruix 1,2 mm, d'una làmina de PVC flexible
resistent a la intempèrie, amb armadura de malla de fibra de
vidre, fixada al suport amb adhesiu de formulació específica

E7515VB1 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,19540/R 19,070000,220A0127000 =xOficial 1a col.locadorh

1,69300/R 16,930000,100A0137000 =xAjudant col.locadorh

Subtotal... 5,88840 5,88840
Materials:

1,985503,610000,550B0906000 =xAdhesiu de PVCkg

5,698005,180001,100B7422CMF =xLàmina de PVC flexible resistent a la intempèrie de gruix 1,2
mm i amb armadura de malla de fibra de vidre

m2

Subtotal... 7,68350 7,68350

COST DIRECTE 13,57190

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,57190COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,95m2 Barrera antiarrels de poliuretà projectat.E7851510 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,81400/R 19,070000,200A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,33860/R 16,930000,020A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 4,15260 4,15260
Materials:

10,800004,320002,500B7521000 =xBarrera antiarrels de poliuretà projectat.kg

Subtotal... 10,80000 10,80000
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COST DIRECTE 14,95260

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,95260COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,33m2 Enrajolat de parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb rajola de valència, de color blanc, de
20x20 cm, col.locada amb morter adhesiu

E823U001 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,59700/R 21,990000,300A0122000 =xOficial 1a paletaH

1,74400/R 17,440000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,34100 8,34100
Materials:

1,050000,210005,000B0711000 =xMorter adhesiukg

8,602007,820001,100B0FHU100 =xRajola de valència, 20x20 cm, de color blancm2

0,340000,680000,500B9CZ1000 =xBeurada blancakg

Subtotal... 9,99200 9,99200

COST DIRECTE 18,33300

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,33300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,79m2 Monocapa amb morter de ciment i additius amb granulat
seleccionat, col.locat a la estesa sobre paraments sense
revestir i acabat rugós

E881N140 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,62800/R 19,070000,400A012B000 =xOficial 1a estucadorh

3,38600/R 16,930000,200A013B000 =xAjudant estucadorh

Subtotal... 11,01400 11,01400
Materials:

7,780500,3900019,950B8816300 =xMorter monocapa de ciment i additius amb granulat
seleccionat per a acabat rugós

kg

Subtotal... 7,78050 7,78050

COST DIRECTE 18,79450

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,79450COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €11,44m2 Pintat de paraments verticals de bloc de formigó a l'esmalt
sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat.

E898U040 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,10240/R 19,070000,320A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,84650/R 16,930000,050A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 6,94890 6,94890
Materials:

3,389608,920000,380B89ZB000 =xEsmalt sintètickg

1,098005,490000,200B8ZA1000 =xSegelladorakg

Subtotal... 4,48760 4,48760

COST DIRECTE 11,43650

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,43650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,50m2 Pintura plàstica tipus hidrofugant, a base de silicats, de color
gris formigó i acabat mate.

E8B11A00 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,86050/R 19,070000,150A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,25395/R 16,930000,015A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 3,11445 3,11445
Materials:

5,3900010,780000,500B89Z6000 =xPintura plàstica tipus hidrofugant, a base de silicats, de color
gris formigó i acabat mate.

kg

Subtotal... 5,39000 5,39000

COST DIRECTE 8,50445

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,50445COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,57m2 Formigó pobre, de pendent.E936U002 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,41890/R 21,990000,110A0122000 =xOficial 1a paletaH

4,18560/R 17,440000,240A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,60450 6,60450
Materials:

2,9623053,860000,055B0651080 =xFormigó pobre, de pendent.m3

Subtotal... 2,96230 2,96230
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COST DIRECTE 9,56680

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,56680COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €133,21u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de
63x210 cm, amb barra antipàninc, pany i recuperador.

EABGU010 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,84250/R 19,370000,250A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 4,84250 4,84250
Materials:

115,71000115,710001,000BABGU010 =xPorta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de
63x210 cm, amb barra antipàninc, pany i recuperador.

u

12,6600012,660001,000BAZGC360 =xFerramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla
batent

u

Subtotal... 128,37000 128,37000

COST DIRECTE 133,21250

0,00%DESPESES INDIRECTES

133,21250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €140,01u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de
83x210 cm, amb barra antipàninc, pany i recuperador.

EABGU030 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,84250/R 19,370000,250A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 4,84250 4,84250
Materials:

122,51000122,510001,000BABGU030 =xPorta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de
83x210 cm, amb barra antipàninc, pany i recuperador.

u

12,6600012,660001,000BAZGC360 =xFerramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla
batent

u

Subtotal... 135,17000 135,17000

COST DIRECTE 140,01250

0,00%DESPESES INDIRECTES

140,01250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €65,50u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35
mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de
63 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària.

EAQDC266 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

16,57845/R 19,390000,855A012A000 =xOficial 1a fusterh

0,64828/R 17,060000,038A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 17,22673 17,22673
Materials:

35,6100035,610001,000BAQDC266 =xFulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35
mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de
63 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

u

12,6600012,660001,000BAZGC360 =xFerramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla
batent

u

Subtotal... 48,27000 48,27000

COST DIRECTE 65,49673

0,00%DESPESES INDIRECTES

65,49673COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €69,31u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35
mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de
83 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària.

EAQDU590 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,57845/R 19,390000,855A012A000 =xOficial 1a fusterh

0,64828/R 17,060000,038A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 17,22673 17,22673
Materials:

39,4200039,420001,000BAQDU590 =xFulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35
mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de
83 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària.

u

12,6600012,660001,000BAZGC360 =xFerramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla
batent

u

Subtotal... 52,08000 52,08000

COST DIRECTE 69,30673

0,00%DESPESES INDIRECTES

69,30673COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.154,40u Porta basculant articulada de dues fulles, de 7 m d'amplària
per 3 m d'alçària de llum de pas, amb bastiment i estructura
de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer
galvanitzat, compensada amb contrapès lateral protegit dins
de caixa registrable, amb guies i pany, ancorada amb morter
de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

EARAANA5 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

114,73000/R 20,860005,500A0121000 =xOficial 1ah

95,92000/R 17,440005,500A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 210,65000 210,65000
Materials:

943,39000943,390001,000BARAANA5 =xPorta basculant articulada de dues fulles, de 7 m d'amplària
per 3 m d'alçària de llum de pas, amb bastiment i estructura
de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer
galvanitzat, compensada amb contrapès lateral protegit dins
de caixa registrable, amb guies i pany

u

0,3586385,389200,0042D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 943,74863 943,74863

COST DIRECTE 1.154,39863

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.154,39863COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €192,64u Porta tallafocs metàl.lica, RF-60, d'una fulla batent, per a
una llum de 90x210 cm, preu alt, amb tanca de pànic o
sense, col�locada.

EASA71A2 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,84250/R 19,370000,250A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 4,84250 4,84250
Materials:

187,80000187,800001,000BASA71A2 =xPorta tallafocs metàl.lica, RF-60, d'una fulla batent, per a una
llum de 90x210 cm, preu alt, amb tanca de pànic o sense,
col�locada.

u

Subtotal... 187,80000 187,80000

COST DIRECTE 192,64250

0,00%DESPESES INDIRECTES

192,64250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €293,66u Porta tallafocs metàl.lica,RF-60, d'una fulla batent, per a una
llum de 80x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, col.locada.

EASA71BB Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,84250/R 19,370000,250A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 4,84250 4,84250
Materials:
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288,82000288,820001,000BASA71BB =xPorta tallafocs metàl.lica,RF-60, d'una fulla batent, per a una

llum de 80x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, col.locada.
u

Subtotal... 288,82000 288,82000

COST DIRECTE 293,66250

0,00%DESPESES INDIRECTES

293,66250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €397,33u Porta tallafocs de material metàl�lica, RF-60 de dues fulles
batents, per a una llum 100+50x210 cm, tipus 2, col�locada.

EASAU040 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,74800/R 19,370000,400A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 7,74800 7,74800
Materials:

389,58000389,580001,000BASAU040 =xPorta tallafocs de material metàl�lica, RF-60 de dues fulles
batents, per a una llum 100+50x210 cm, tipus 2, col�locada.

u

Subtotal... 389,58000 389,58000

COST DIRECTE 397,32800

0,00%DESPESES INDIRECTES

397,32800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €131,13m Barana d'acer inoxidable austentític, muntats cada 200 cm i
brèndoles cada 18 cm, de 175 cm d'alçària, ancorada amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l.

EB12U050 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,68500/R 19,370000,500A012F000 =xOficial 1a manyàh

3,39800/R 16,990000,200A013F000 =xAjudant manyàh

Subtotal... 13,08300 13,08300
Materials:

13,960003,490004,000B0A63H00 =xTac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i
femella

u

62,6955059,710001,050B0CV4500 =xPlaca de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb
fibres de cel.lulosa i cantells bisellats , de 8 mm i de 3 a 4
m2, marca Hoechst model Trespa o similar equivalent

m2

41,3900041,390001,000BB12IV02 =xBarana d'acer inoxidable austentític, muntats cada 200 cm i
brèndoles cada 18 cm, de 175 cm d'alçària, ancorada amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l.

m

Subtotal... 118,04550 118,04550
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COST DIRECTE 131,12850

0,00%DESPESES INDIRECTES

131,12850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €79,20m Barana d'acer inoxidable, de 100 cm d'alçària, formada per
passamà rodó de 40 mm i tres travessers de 20 mm, amb
muntats separats 1 m. Ancorada amb platines arrodonides
de 100x150x5 mm i tacs químics amb visos metàl�lics.

EB12U060 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,62200/R 19,370000,600A012F000 =xOficial 1a manyàh

3,39800/R 16,990000,200A013F000 =xAjudant manyàh

Subtotal... 15,02000 15,02000
Materials:

13,960003,490004,000B0A63H00 =xTac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i
femella

u

41,3900041,390001,000BB12IV02 =xBarana d'acer inoxidable austentític, muntats cada 200 cm i
brèndoles cada 18 cm, de 175 cm d'alçària, ancorada amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l.

m

8,830508,410001,050BB32U005 =xReixa electrosoldada amb malla de 50 x 50 i 4 mm de gruix
d´acer galvanitzat en calent

m2

Subtotal... 64,18050 64,18050

COST DIRECTE 79,20050

0,00%DESPESES INDIRECTES

79,20050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,48m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura no
reflectora, amb màquina d'accionament manual

EBA31110 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,63220/R 20,860000,270A0121000 =xOficial 1ah

6,10400/R 17,440000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,73620 11,73620
Maquinària:

2,23110/R 24,790000,090C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial d'accionament manualh

Subtotal... 2,23110 2,23110
Materials:

2,513995,030000,4998B8ZB2000 =xPintura no reflectora per a senyalitzaciókg

Subtotal... 2,51399 2,51399
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COST DIRECTE 16,48129

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,48129COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,02m2 Vidre aïllant de dues llunes incolores de 4 i 6 mm de gruix i
cambra d'aire de 8 mm, col.locat amb llistó de vidre sobre
fusta, acer o alumini

EC171B23 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,26500/R 18,530000,500A012E000 =xOficial 1a vidrierh

Subtotal... 9,26500 9,26500
Materials:

39,7500039,750001,000BC171B20 =xVidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de
4 i 6 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm

m2

Subtotal... 39,75000 39,75000

COST DIRECTE 49,01500

0,00%DESPESES INDIRECTES

49,01500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,44m Conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de 120
mm de diàmetre (s/UNE_EN 1506), de gruix 0,5 mm i
muntat superficialment, inclòs les peces especials.

EE42R412 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,70000/R 19,700001,000A012G000 =xOficial 1a calefactorh

16,90000/R 16,900001,000A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 36,60000 36,60000
Materials:

4,632003,860001,200BE42R410 =xConducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de 120
mm de diàmetre (s/UNE_EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat
superficialment, inclòs les peces especials.

m

4,210004,210001,000BEW44000 =xSuport estàndard per a conducte circular de 125 mm de
diàmetre

u

Subtotal... 8,84200 8,84200

COST DIRECTE 45,44200

0,00%DESPESES INDIRECTES

45,44200COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €43,46m2 Conducte metàl�lic rectangular, construït en planxa d'acer
galvanitzat, a la vista, amb plegament a quatre cares i unió
longitudinal a base de perfiladora que garantitza una
perfecta estanqueïtat i empalmaments transversals entre
trams. Inclou els suports de subjecció i els protectors de
cautxú, així com els elements per adptar la traça del
conducte de les singularitats existent i l'aïllament tèrmic amb
llana amb roca.

EE52Q02C Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,85000/R 19,700000,500A012G000 =xOficial 1a calefactorh

8,45000/R 16,900000,500A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 18,30000 18,30000
Materials:

15,3300015,330001,000BE52Q020 =xFormació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de 0,6 mm de gruix

m2

9,830009,830001,000BEW52000 =xSuport estàndard per a conducte rectangular metàl.lic, preu
alt

u

Subtotal... 25,16000 25,16000

COST DIRECTE 43,46000

0,00%DESPESES INDIRECTES

43,46000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,77u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 150x150 mm.

EEK1173B Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,91000/R 19,700000,300A012G000 =xOficial 1a calefactorh

5,07000/R 16,900000,300A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 10,98000 10,98000
Materials:

5,790005,790001,000BEK1173B =xReixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 150x150 mm.

u

Subtotal... 5,79000 5,79000

COST DIRECTE 16,77000

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,77000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,18u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x100 mm.

EEK11A3D Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,91000/R 19,700000,300A012G000 =xOficial 1a calefactorh
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5,07000/R 16,900000,300A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 10,98000 10,98000
Materials:

12,2000012,200001,000BEK11A3D =xReixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x100 mm.

u

Subtotal... 12,20000 12,20000

COST DIRECTE 23,18000

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,18000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.361,47u Ventilador helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a
extracció de fums en cas d'incendi (400° C-2 h), trifàsic per a
400 V de tensió, marca Sodeco HCH-63-4T-4 i 25.200 m3/h
de cabal màxim d'aire, col.locat.

EEM34381 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

59,10000/R 19,700003,000A012G000 =xOficial 1a calefactorh

50,70000/R 16,900003,000A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 109,80000 109,80000
Materials:

1.251,670001.251,670001,000BEM34380 =xVentilador helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a
extracció de fums en cas d'incendi (400° C-2 h), trifàsic per a
400 V de tensió, marca Sodeco HCH-63-4T-4 i 25.200 m3/h
de cabal màxim d'aire, col.locat.

u

Subtotal... 1.251,67000 1.251,67000

COST DIRECTE 1.361,47000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.361,47000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.531,43u Ventilador helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a
extracció de fums en cas d'incendi (400° C-2 h), trifàsic per a
400 V de tensió, marca Sodeco HCH-71-4T-4 i 29.400 m3/h
de cabal màxim d'aire, col.locat.

EEM34391 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

59,10000/R 19,700003,000A012G000 =xOficial 1a calefactorh

50,70000/R 16,900003,000A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 109,80000 109,80000
Materials:

1.421,630001.421,630001,000BEM34390 =xVentilador helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a
extracció de fums en cas d'incendi (400° C-2 h), trifàsic per a
400 V de tensió, marca Sodeco HCH-71-4T-4 i 29.400 m3/h
de cabal màxim d'aire, col.locat.

u
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Subtotal... 1.421,63000 1.421,63000

COST DIRECTE 1.531,43000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.531,43000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.806,27u Ventilador helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a
extracció de fums en cas d'incendi (400° C-2 h), trifàsic per a
400 V de tensió, marca Sodeco HCH-80-4T-4 i 37.000 m3/h
de cabal màxim d'aire, col.locat.

EEM343B1 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

59,10000/R 19,700003,000A012G000 =xOficial 1a calefactorh

50,70000/R 16,900003,000A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 109,80000 109,80000
Materials:

1.696,470001.696,470001,000BEM343B0 =xVentilador helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a
extracció de fums en cas d'incendi (400° C-2 h), trifàsic per a
400 V de tensió, marca Sodeco HCH-80-4T-4 i 37.000 m3/h
de cabal màxim d'aire, col.locat.

u

Subtotal... 1.696,47000 1.696,47000

COST DIRECTE 1.806,27000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.806,27000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,78m Tub d'acer estriat sense soldadura de diàmetre nominal
1/8´´, segons la norma DIN 2440 ST-35, soldat, amb grau de
dificultat baix i col.locat superficialment.

EF111221 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,81760/R 22,720000,080A012M000 =xOficial 1a muntadorH

1,35440/R 16,930000,080A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,17200 3,17200
Materials:

0,124000,310000,400B0A71300 =xAbraçadora metàl.lica, de 10 mm de diàmetre interioru

1,285201,260001,020BF111200 =xTub d'acer estriat sense soldadura de diàmetre 1/8´´, segons
la norma DIN 2440 ST-35

m

0,097500,650000,150BFW11120 =xAccessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de
diàmetre 1/8´´, per a soldar

u

0,100000,200000,500BFY11120 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
negre sense soldadura, de diàmetre 1/8´´, soldat

u

Subtotal... 1,60670 1,60670
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COST DIRECTE 4,77870

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,77870COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,70m Cable de connexió de 3 fils de 1,5 mm2.EF112211 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,81760/R 22,720000,080A012M000 =xOficial 1a muntadorH

1,35440/R 16,930000,080A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,17200 3,17200
Materials:

1,530001,500001,020BF112200 =xCable de connexió de 3 fils de 1,5 mm2.m

Subtotal... 1,53000 1,53000

COST DIRECTE 4,70200

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,70200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,23m Cable mànega roig, especial bipolar, de2x1,5 mm, marca
Kilsen mode. KAL-21 o similar.

EF5213B1 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,59040/R 22,720000,070A012M000 =xOficial 1a muntadorH

1,18510/R 16,930000,070A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 2,77550 2,77550
Materials:

0,168000,300000,560B0A71100 =xAbraçadora metàl.lica, de 6 mm de diàmetre interioru

1,203601,180001,020BF521300 =xCable mànega roig, especial bipolar, de2x1,5 mm, marca
Kilsen mode. KAL-21 o similar.

m

0,049500,330000,150BFW521B0 =xAccessori per a tubs de coure semidur, de 6 mm de diàmetre
exterior, per a soldar per capil.laritat

u

0,035000,070000,500BFY521B0 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
coure semidur, de 6 mm de diàmetre exterior, per a soldar
per capil.laritat

u

Subtotal... 1,45610 1,45610

COST DIRECTE 4,23160

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,23160COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €8,21u Interruptor senzill, encastat.EG6211A3 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,95500/R 19,700000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,24770/R 16,900000,133A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 5,20270 5,20270
Materials:

3,010003,010001,000BG6211A3 =xInterruptor senzill, encastat.u

Subtotal... 3,01000 3,01000

COST DIRECTE 8,21270

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,21270COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,48u Polsador elèctric, encastat.EG641173 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,95500/R 19,700000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,24770/R 16,900000,133A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 5,20270 5,20270
Materials:

3,280003,280001,000BG641173 =xPolsador elèctric, encastat.u

Subtotal... 3,28000 3,28000

COST DIRECTE 8,48270

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,48270COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,75u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a
60 cm, de color blanc, preu alt, encastat a un taulell

EJ13B21B Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,88000/R 19,700000,400A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,69000/R 16,900000,100A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 9,57000 9,57000
Materials:

0,3720014,880000,025B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

53,8100053,810001,000BJ13B21B =xLavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de 45 a
60 cm, de color blanc, preu alt, per a encastar

u

Subtotal... 54,18200 54,18200
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COST DIRECTE 63,75200

0,00%DESPESES INDIRECTES

63,75200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €129,21u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb
seient i tapa, de color blanc, preu alt, col.locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

EJ14B11P Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,70000/R 19,700001,000A012J000 =xOficial 1a lampistah

4,22500/R 16,900000,250A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 23,92500 23,92500
Materials:

0,1785614,880000,012B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

105,11000105,110001,000BJ14B11P =xInodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb
seient i tapa, de color blanc, preu alt, amb els elements de
fixació i per a col.locar sobre el paviment

u

Subtotal... 105,28856 105,28856

COST DIRECTE 129,21356

0,00%DESPESES INDIRECTES

129,21356COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,38u Urinari de porcellana vitrificada amb evacuació directe i
alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col.locat amb
fixacions murals

EJ16B112 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,91000/R 19,700000,300A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,26750/R 16,900000,075A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 7,17750 7,17750
Materials:

13,2000013,200001,000BJ16B112 =xUrinari de porcellana vitrificada amb evacuació directe i
alimentació integrada, de color blanc, preu alt, amb fixacions
murals

u

Subtotal... 13,20000 13,20000

COST DIRECTE 20,37750

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,37750COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €52,69u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, amb instal.lació
muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´

EJ239111 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,86500/R 19,700000,450A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,89280/R 16,900000,112A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 10,75780 10,75780
Materials:

41,9300041,930001,000BJ239111 =xAixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´

u

Subtotal... 41,93000 41,93000

COST DIRECTE 52,68780

0,00%DESPESES INDIRECTES

52,68780COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €48,99u Aixeta mescladora per a aigüera, amb instal.lació muntada
superficialment, mural, de llautó cromat, preu alt, amb broc
giratori de tub, amb dues entrades de 1/2´´

EJ28212A Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,82000/R 19,700000,600A012J000 =xOficial 1a lampistah

2,53500/R 16,900000,150A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 14,35500 14,35500
Materials:

34,6300034,630001,000BJ28212A =xAixeta de classe mescladora per a aigüera, mural per a
muntar superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb broc
giratori de tub, amb dues entrades de 1/2´´

u

Subtotal... 34,63000 34,63000

COST DIRECTE 48,98500

0,00%DESPESES INDIRECTES

48,98500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,94u Dosificador de sabó de plàstic, de 160 mm d'alçària per 130
mm de diàmetre, capacitat 1 l i accionat per polsador,
col.locat amb fixacions mecàniques

EJ42U015 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,92500/R 19,700000,250A012J000 =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 4,92500 4,92500
Materials:
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13,0100013,010001,000BJ42U015 =xDosificador de sabó de plàstic, de 160 mm d'alçària per 130

mm de diàmetre, capacitat 1 l i accionat per polsador
u

Subtotal... 13,01000 13,01000

COST DIRECTE 17,93500

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,93500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €127,36u Eixugamans elèctric per aire, amb sensor òptic, dimensions
22,5x16x30 cm.

EJ43U005 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,89500/R 19,700000,350A012J000 =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 6,89500 6,89500
Materials:

120,46000120,460001,000BJ43U005 =xEixugamans elèctric per aire, amb sensor òptic, dimensions
22,5x16x30 cm.

u

Subtotal... 120,46000 120,46000

COST DIRECTE 127,35500

0,00%DESPESES INDIRECTES

127,35500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,83u Portarotlles de porcellana blanca per encastarEJ4ZU010 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,49750/R 21,990000,250A0122000 =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 5,49750 5,49750
Materials:

0,105000,210000,500B0711000 =xMorter adhesiukg

8,230008,230001,000BJ4ZU010 =xPortarotlles de porcellana blanca per encastaru

Subtotal... 8,33500 8,33500

COST DIRECTE 13,83250

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,83250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.854,30u Escalfador acumulador per a gas natural, de 300 l de
capacitat, de 37,2 kW de potència i 0,64 m3/h de producció
d'aigua calenta sanitària a 65°c, amb cubeta d'acer esmaltat
i col.locat sobre bancada

EJA3U001 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

78,80000/R 19,700004,000A012J000 =xOficial 1a lampistah

67,60000/R 16,900004,000A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 146,40000 146,40000
Materials:

2.707,900002.707,900001,000BJA3U001 =xEscalfador acumulador per a gas natural, de 300 l de
capacitat, de 37,2 kW de potència i 0,64 m3/h de producció
d'aigua calenta sanitària a 65°c, amb cubeta d'acer esmaltat

u

Subtotal... 2.707,90000 2.707,90000

COST DIRECTE 2.854,30000

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.854,30000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20.590,90u Ascensor elèctric d'adherència per a 8 persones (600 kg),
1,00 m/s, sistema d'accionament d'una velocitat variable, 4
parades, maniobra col.lectiva de pujada i baixada, portes
d'accés corredisses automàtiques de 80 cm d'amplària i 200
cm d'alçària d'acer inoxidable, cabina amb portes
corredisses automàtiques d'acer inoxidable i qualitat mitjana

EL19U010 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3.430,72000/R 22,72000151,000A012M000 =xOficial 1a muntadorH

1.354,40000/R 16,9300080,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4.785,12000 4.785,12000
Materials:

1.734,780001.734,780001,000BL11U010 =xRecorregut de guies i cables de tracció per a ascensor
elèctric d'adherència de 630 Kg de càrrega util, 4 parades i
1,00 m/s de velocitat

u

643,97000643,970001,000BL615200 =xAmortidors de fossat i contrapesos per a ascensors elèctrics
de passatgers adherència de 600 kg de càrrega útil i 1 m/s
de velocitat

u

890,72000890,720001,000BL815200 =xLimitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor elèctric
de passatgers, adherència de 600 kg de càrrega útil i 1 m/s
de velocitat

u

1.999,92000499,980004,000BLA423F0 =xPorta d'accés corredissa automàtica d'acer inoxidable de 80
cm d'amplària, 200 cm d'alçària

u

3.872,740003.872,740001,000BLE1U010 =xGrup tractor per a ascensor elèctric de 600 Kg de càrrega
util, 1,00 m/s de velocitat i sistema d'accionament de
velocitat variable

u

3.088,580003.088,580001,000BLH1U010 =xQuadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric
d'adherència de 600 Kg de càrrega util, 1,00 m/s de
velocitat, sistema d'accionament de velocitat variable,
maniobra col.lectiva de pujada i baixada i 4 parades

u

3.092,710003.092,710001,000BLL1N352 =xBastidor, acabats de cabina de qualitat mitjana, porta de
cabina corredissa automàtica d'acer inoxidable de 80 cm
d'amplària i 200 cm d'alçària, per a ascensor de 8 persones
(600 kg) i 1 m/s de velocitat

u

87,7200087,720001,000BLN12B30 =xBotonera de cabina amb acabats de qualitat mitjana, per a
ascensor de passatgers de 11 parades i maniobra col.lectiva
de pujada i baixada

u
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153,0000038,250004,000BLR12300 =xBotonera de pis amb acabats de qualitat mitjana, per a

ascensor amb maniobra col.lectiva de pujada i baixada
u

241,6400060,410004,000BLT1U010 =xSelector de parades per a ascensor elèctric amb sistema
d'accionament de velocitat variable, maniobra col.lectiva de
pujada i baixada i 1,00 m/s de velocitat

u

Subtotal... 15.805,78000 15.805,78000

COST DIRECTE 20.590,90000

0,00%DESPESES INDIRECTES

20.590,90000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14.735,30u Ascensor elèctric d'adherència per a minusvàlids, per a 8
persones (600 kg), 1 m/s, sistema d'accionament de 2
velocitats, 2 parades (3 m), maniobra universal simple,
portes d'accés de maniobrabilitat corredissa automàtica
d'amplària 80 cm i alçària 200 cm d'acer inoxidable, cabina
amb portes de maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer
inoxidable i qualitat d'acabats mitjana

EL69218N Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.363,20000/R 22,7200060,000A012M000 =xOficial 1a muntadorH

1.015,80000/R 16,9300060,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 2.379,00000 2.379,00000
Materials:

377,31000377,310001,000BL115230 =xRecorregut de guies i cables de tracció per a ascensor
elèctric adherència de 600 kg de carrega útil, 2 parades (3
m) i 1 m/s de velocitat

u

643,97000643,970001,000BL615200 =xAmortidors de fossat i contrapesos per a ascensors elèctrics
de passatgers adherència de 600 kg de càrrega útil i 1 m/s
de velocitat

u

890,72000890,720001,000BL815200 =xLimitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor elèctric
de passatgers, adherència de 600 kg de càrrega útil i 1 m/s
de velocitat

u

999,96000499,980002,000BLA423F0 =xPorta d'accés corredissa automàtica d'acer inoxidable de 80
cm d'amplària, 200 cm d'alçària

u

3.573,930003.573,930001,000BLE15320 =xGrup tractor per a ascensor elèctric de 600 kg, 1 m/s de
velocitat i sistema d'accionament de 2 velocitats

u

2.596,910002.596,910001,000BLH15512 =xQuadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de
passatgers de 600 kg de càrrega útil, 1 m/s de velocitat, de 2
velocitats, maniobra universal simple i 2 parades

u

3.092,710003.092,710001,000BLL1N352 =xBastidor, acabats de cabina de qualitat mitjana, porta de
cabina corredissa automàtica d'acer inoxidable de 80 cm
d'amplària i 200 cm d'alçària, per a ascensor de 8 persones
(600 kg) i 1 m/s de velocitat

u

54,2100054,210001,000BLN22210 =xBotonera de cabina amb acabats de qualitat mitjana, per a
ascensors de minusvàlids amb 2 parades i maniobra
universal simple

u

24,3400012,170002,000BLR12100 =xBotonera de pis amb acabats de qualitat mitjana, per a
ascensor amb maniobra universal simple

u

102,2400051,120002,000BLT12190 =xSelector de parades per a ascensor elèctric amb sistema
d'accionament de 2 velocitats, maniobra universal simple i 1
m/s de velocitat

u
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Subtotal... 12.356,30000 12.356,30000

COST DIRECTE 14.735,30000

0,00%DESPESES INDIRECTES

14.735,30000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,38u Detector de fums iònic, muntat superficialmentEM111015 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,45280/R 22,720000,240A012M000 =xOficial 1a muntadorH

4,06320/R 16,930000,240A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,51600 9,51600
Materials:

24,5800024,580001,000BM111010 =xDetector de fums iònicu

0,280000,280001,000BMY11000 =xPart proporcional d'elements especials per a detectorsu

Subtotal... 24,86000 24,86000

COST DIRECTE 34,37600

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,37600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,14u Detector de fums òptic, muntat superficialment.EM111025 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,45280/R 22,720000,240A012M000 =xOficial 1a muntadorH

4,06320/R 16,930000,240A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,51600 9,51600
Materials:

30,3400030,340001,000BM111020 =xDetector de fums òpticu

0,280000,280001,000BMY11000 =xPart proporcional d'elements especials per a detectorsu

Subtotal... 30,62000 30,62000

COST DIRECTE 40,13600

0,00%DESPESES INDIRECTES

40,13600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,48u Detector tèrmic termovelocimètric, muntat superficialmentEM112055 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,45280/R 22,720000,240A012M000 =xOficial 1a muntadorH
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4,06320/R 16,930000,240A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,51600 9,51600
Materials:

17,6800017,680001,000BM112050 =xDetector tèrmic termovelocimètricu

0,280000,280001,000BMY11000 =xPart proporcional d'elements especials per a detectorsu

Subtotal... 17,96000 17,96000

COST DIRECTE 27,47600

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,47600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €277,50u Central de detecció d'incendis, per a 4 zones, amb indicador
de zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i
de doble alimentació i muntada a la paret

EM121436 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

31,80800/R 22,720001,400A012M000 =xOficial 1a muntadorH

23,70200/R 16,930001,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 55,51000 55,51000
Materials:

221,52000221,520001,000BM121430 =xCentral de detecció d'incendis, per a 4 zones, amb indicador
de zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i
de doble alimentació

u

0,470000,470001,000BMY12000 =xPart proporcional d'elements especials per a centrals de
detecció

u

Subtotal... 221,99000 221,99000

COST DIRECTE 277,50000

0,00%DESPESES INDIRECTES

277,50000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €214,32u Repetidor Analògic Mod. KSA-700R marca Kilsen o similar.EM12UG20 Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,17600/R 22,720000,800A012M000 =xOficial 1a muntadorH

8,46500/R 16,930000,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 26,64100 26,64100
Materials:

187,68000187,680001,000BM12UG20 =xRepetidor Analògic Mod. KSA-700R marca Kilsen o similar.u

Subtotal... 187,68000 187,68000
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 214,32100

0,00%DESPESES INDIRECTES

214,32100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,15u Sirena electrònica amb senyal lluminós, de corrent continu
amb so bitònic, muntada a l'interior

EM133067 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,45280/R 22,720000,240A012M000 =xOficial 1a muntadorH

4,06320/R 16,930000,240A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,51600 9,51600
Materials:

23,1600023,160001,000BM133060 =xSirena electrònica amb senyal lluminós, de corrent continu
amb so bitònic

u

0,470000,470001,000BMY13000 =xPart proporcional d'elements especials per a sirenesu

Subtotal... 23,63000 23,63000

COST DIRECTE 33,14600

0,00%DESPESES INDIRECTES

33,14600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,20u Polsador d'alarma amb interruptor d'accionament manual,
protegit amb vidre, muntat superficialment

EM141002 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,45280/R 22,720000,240A012M000 =xOficial 1a muntadorH

4,06320/R 16,930000,240A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,51600 9,51600
Materials:

6,450006,450001,000BM141002 =xPolsador d'alarma amb interruptor d'accionament manual,
protegit amb vidre, per a muntar superficialment

u

0,230000,230001,000BMY14000 =xPart proporcional d'elements especials per a polsadors
d'alarma

u

Subtotal... 6,68000 6,68000

COST DIRECTE 16,19600

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,19600COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €333,72u Boca d'incendi amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25,
amb mànega de 25 m, amb armari i muntada superficialment
a la paret

EM23144R Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

56,80000/R 22,720002,500A012M000 =xOficial 1a muntadorH

42,32500/R 16,930002,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 99,12500 99,12500
Materials:

234,09000234,090001,000BM231440 =xBoca d'incendi amb enllaç de 25 mm de d, bie-25, amb
mànega de 25 m, amb armari

u

0,500000,500001,000BMY23000 =xPart proporcional d'elements especials per a boques
d'incendi

u

Subtotal... 234,59000 234,59000

COST DIRECTE 333,71500

0,00%DESPESES INDIRECTES

333,71500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €77,37u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment

EM31261K Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,08800/R 22,720000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorH

6,77200/R 16,930000,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 15,86000 15,86000
Materials:

36,3800036,380001,000BM312611 =xExtintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

u

24,8900024,890001,000BM3A1000 =xArmari per a extintor per a muntar superficialmentu

0,240000,240001,000BMY31000 =xPart proporcional d'elements especials per a extintorsu

Subtotal... 61,51000 61,51000

COST DIRECTE 77,37000

0,00%DESPESES INDIRECTES

77,37000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €150,92u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment

EM31351K Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,08800/R 22,720000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorH

6,77200/R 16,930000,400A013M000 =xAjudant muntadorh



Aparcament Subterrani a la parcel�la de Cal Gana i Urbanització de la Coberta.
El Prat de Llobregat.

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 27/04/2009 41

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 15,86000 15,86000
Materials:

109,93000109,930001,000BM313511 =xExtintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat

u

24,8900024,890001,000BM3A1000 =xArmari per a extintor per a muntar superficialmentu

0,240000,240001,000BMY31000 =xPart proporcional d'elements especials per a extintorsu

Subtotal... 135,06000 135,06000

COST DIRECTE 150,92000

0,00%DESPESES INDIRECTES

150,92000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €81,96u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de
capacitat i una eficàcia de 13A-89B, amb manòmetre,
percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els
suports per a penjar del sostre, instal.lat

EM31U006 Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,08800/R 22,720000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorH

6,77200/R 16,930000,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 15,86000 15,86000
Materials:

58,4700058,470001,000BM31U006 =xExtintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 Kg de
capacitat i una eficàcia de 13A-89B, amb manòmetre,
percutor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els
suports per a penjar del sostre

u

7,630007,630001,000BMY3U010 =xSuport d'extintor per a anar penjat al sostreu

Subtotal... 66,10000 66,10000

COST DIRECTE 81,96000

0,00%DESPESES INDIRECTES

81,96000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €96,88u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 12 kg de
capacitat i una eficàcia de 34A-144B, amb manòmetre,
percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els
suports per a penjar del sostre, instal.lat

EM31U012 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,08800/R 22,720000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorH

6,77200/R 16,930000,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 15,86000 15,86000
Materials:
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73,3900073,390001,000BM31U012 =xExtintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 12 Kg de

capacitat i una eficàcia de 34A-144B, amb manòmetre,
percutor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els
suports per a penjar del sostre

u

7,630007,630001,000BMY3U010 =xSuport d'extintor per a anar penjat al sostreu

Subtotal... 81,02000 81,02000

COST DIRECTE 96,88000

0,00%DESPESES INDIRECTES

96,88000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €334,08u Càmera per a CTTV de seguretat, en color, amb xip CCD
d'1/3 de polsada, número de pixels 291.000, resolució 380
LTV, sensibilitat mínima de 2 lux a F-1,8, auto-shutter
1/10.000, sincronisme intern-extern amb domo decoratiu per
a muntatge en fals sostre i superfície, inclosa òptica de 3,6
mm, entrellaçat 2:1 i alimentació a 12/230 V, instal�lada

EPA1U010 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,72000/R 22,720001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorH

16,93000/R 16,930001,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 39,65000 39,65000
Materials:

294,43000294,430001,000BPA1U010 =xCàmera per a CTTV de seguretat, en color, amb xip CCD
d'1/3 de polsada, numero de píxels 291.000, resolució 380
LTV, sensibilitat mínima de 2 lux a F-1,8, auto-shutter
1/10.000, sincronisme intern-extern amb domo decoratiu per
a muntatge en fals sostre i superfície, inclosa òptica de 3,6
mm, entrellaçat 2:1 i alimentació a 12/230 V

u

Subtotal... 294,43000 294,43000

COST DIRECTE 334,08000

0,00%DESPESES INDIRECTES

334,08000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €67,40u Càmera Domo Mòvil amb doble rotació.EPA1U110 Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,36000/R 22,720000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorH

8,46500/R 16,930000,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 19,82500 19,82500
Materials:

47,5700047,570001,000BPA1U110 =xCàmera Domo Mòvil amb doble rotació.u

Subtotal... 47,57000 47,57000
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COST DIRECTE 67,39500

0,00%DESPESES INDIRECTES

67,39500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €480,27u Monitor de color 21'' Philips LTC 2921/50.EPA6U010 Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,63200/R 22,720000,600A012M000 =xOficial 1a muntadorH

10,15800/R 16,930000,600A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 23,79000 23,79000
Materials:

456,48000456,480001,000BPA6U010 =xMonitor de color 21'' Philips LTC 2921/50.u

Subtotal... 456,48000 456,48000

COST DIRECTE 480,27000

0,00%DESPESES INDIRECTES

480,27000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,02m2 Demolició de paviment de formigó, de 12 a 15 cm de gruix,
com a màxim, i de més de 1 m d'amplària, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora.

F21K4AC4 Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

4,02420/R 67,070000,060C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorH

Subtotal... 4,02420 4,02420
Altres:

%1,50A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%

Subtotal...

COST DIRECTE 4,02420

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,02420COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,45m2 Demolició de paviment de panots col�locat sobre formigó, de
10 a 15 cm de gruix, com a màxim, i de més de 1 m
d'amplària, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora.

F21L4JC4 Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
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4,45345/R 67,070000,0664C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorH

Subtotal... 4,45345 4,45345
Altres:

%1,50A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%

Subtotal...

COST DIRECTE 4,45345

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,45345COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,89m Demolició de rigola de panots i base de formigó.F21PV055 Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,28806/R 18,040000,0714A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,28806 1,28806
Maquinària:

0,58120/R 16,280000,0357C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsH

Subtotal... 0,58120 0,58120
Altres:

% 0,019321,288001,50A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%

Subtotal... 0,01932 0,01932

COST DIRECTE 1,88858

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,88858COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,97u Desmuntatge de papereres de qualsevol tipus i càrrega
sobre camió.

F21QCV01 Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,34628/R 20,860000,0166A0121000 =xOficial 1ah

1,59402/R 17,440000,0914A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,94030 1,94030
Altres:

% 0,029101,940001,50A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%

Subtotal... 0,02910 0,02910

COST DIRECTE 1,96940

0,00%DESPESES INDIRECTES
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1,96940COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,96u Desmuntatge de banc, de qualsevol tipus, inclòs el transport
al magatzem o a l'abocador, segons digui la direcció d'obra.

F21QCV03 Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,23411/R 20,860000,1071A0121000 =xOficial 1ah

0,93478/R 17,440000,0536A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,16889 3,16889
Maquinària:

1,74359/R 16,280000,1071C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsH

Subtotal... 1,74359 1,74359
Altres:

% 0,047533,168671,50A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%

Subtotal... 0,04753 0,04753

COST DIRECTE 4,96001

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,96001COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,63m3 Rebliment i estesa d'emmacat de graves per a drenatge,
sota solera, en tongades de 25 cm. com a màxim.

F226V020 Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,27877/R 17,440000,4747A0140000 =xManobreh

4,28089/R 18,040000,2373A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 12,55966 12,55966
Maquinària:

1,98146/R 8,350000,2373C133A0K0 =xPicó vibrant amb placa de 60 cmH

Subtotal... 1,98146 1,98146
Materials:

18,9000015,750001,200B0331020 =xGrava de pedrera de pedra calcària, per a drens.t

Subtotal... 18,90000 18,90000
Altres:

% 0,1883912,559331,50A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%

Subtotal... 0,18839 0,18839

COST DIRECTE 33,62951

0,00%DESPESES INDIRECTES

33,62951COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €34,29m3 Rebliment i piconat de rases o pous amb sauló d'aportació,
amb compactació del 95% PM, amidament sobre perfil.

F228V010 Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,27877/R 17,440000,4747A0140000 =xManobreh

4,28089/R 18,040000,2373A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 12,55966 12,55966
Maquinària:

1,98146/R 8,350000,2373C133A0K0 =xPicó vibrant amb placa de 60 cmH

Subtotal... 1,98146 1,98146
Materials:

0,048000,960000,050B0111000 =xAiguam3

19,5720016,310001,200B0321000 =xSauló sense garbellar.m3

Subtotal... 19,62000 19,62000
Altres:

% 0,1256012,560001,00A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%

Subtotal... 0,12560 0,12560

COST DIRECTE 34,28672

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,28672COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,05m2 Paret estructural de 15 cm de gruix, de bloc foradat llis de
400x200x150 mm, R6, de morter de ciment gris per a
revestir, de categoria I, segons norma UNE-EN 771-3,
col�locat amb morter de ciment 1:4

F4E2451E Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,67560/R 21,990000,440A0122000 =xOficial 1a paletaH

4,88320/R 17,440000,280A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,55880 14,55880
Materials:

13,250001,0600012,500B0E244F1 =xBloc de morter de ciment, foradat, llis, de 400X200X150 mm,
per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3

u

1,0246785,389200,012D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 14,27467 14,27467
Altres:
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% 0,2183814,558671,50A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%

Subtotal... 0,21838 0,21838

COST DIRECTE 29,05185

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,05185COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,89m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de
400x200x200 mm, R6, de morter de ciment gris per a
revestir, de categoria I, segons norma UNE-EN 771-3,
col�locat amb morter de ciment 1:4

F4E2561E Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,55520/R 21,990000,480A0122000 =xOficial 1a paletaH

5,23200/R 17,440000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,78720 15,78720
Materials:

15,500001,2400012,500B0E244L1 =xBloc de morter de ciment, foradat, llis, de 400X200X200 mm,
per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3.

u

1,3662385,389200,016D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 16,86623 16,86623
Altres:

% 0,2368115,787331,50A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%

Subtotal... 0,23681 0,23681

COST DIRECTE 32,89024

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,89024COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,76m Formació de junt de dilatació, en peces formigonades in situ,
amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 50 mm de gruix,
col�locat a l'interior.

F7J1AANA Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,59700/R 21,990000,300A0123000 =xOficial 1a encofradorH

2,92950/R 19,530000,150A0133000 =xAjudant encofradorH
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Subtotal... 9,52650 9,52650
Materials:

1,230001,230001,000B7J10AN1 =xPerfil elastomèric d'ànima circular de 50 mm d'amplària per a
junt de dilatació interior.

M

Subtotal... 1,23000 1,23000

COST DIRECTE 10,75650

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,75650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,63m2 Pintura asfàltica, amb una dotació mínima de 1 kg/m2 amb
un gruix mínim de 1 mm, per a impermeabilització del
trasdòs del mur.

F7Z2UD21 Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,34688/R 21,990000,1522A0122000 =xOficial 1a paletaH

2,65437/R 17,440000,1522A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,00125 6,00125
Materials:

1,540001,540001,000B0817000 =xPintura asfàltica amb una dotació mínima de 1 kg/m2.kg

Subtotal... 1,54000 1,54000
Altres:

% 0,090026,001331,50A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%

Subtotal... 0,09002 0,09002

COST DIRECTE 7,63127

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,63127COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €79,13m2 Fals sostre continu de cartró guix, hidròfug, acabat i pintat,
de 15 mm.

F84GU100 Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,95200/R 22,720000,350A012M000 =xOficial 1a muntadorH

10,46400/R 17,440000,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,41600 18,41600
Maquinària:

4,79000/R 9,580000,500CL40U001 =xPlataforma telescòpica hidràulica automotriu per a alçades
màximes de 6 m

H
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Subtotal... 4,79000 4,79000
Materials:

55,6440046,370001,200B0CGU001 =xPlanxa de cartró gruix, hidròfug, acabat i pintat, de 15 mm.M2

Subtotal... 55,64400 55,64400
Altres:

% 0,2762418,416001,50A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%

Subtotal... 0,27624 0,27624

COST DIRECTE 79,12624

0,00%DESPESES INDIRECTES

79,12624COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,39m2 Acabat amb pintura de protecció epoxi dispersada en aigua,
de fàcil neteja i de millora òptica, inclosa la formació de junt.

F89UU100 Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,56454/R 21,990000,5259A0122000 =xOficial 1a paletaH

9,17170/R 17,440000,5259A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,73624 20,73624
Materials:

5,136006,420000,800B090U60P =xResina epoxi en dispersió aquosa.kg

Subtotal... 5,13600 5,13600
Altres:

% 0,5184120,736402,50A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%

Subtotal... 0,51841 0,51841

COST DIRECTE 26,39065

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,39065COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,13m Vorada recta de pedra granítica gris, gra fi, recta, escairada i
buixardada, de 20x25 cm, col�locada sobre paviment o llit de
formigó existent.

F961U120 Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,04300/R 20,860000,050A0121000 =xOficial 1ah

1,80400/R 18,040000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,84700 2,84700
Materials:

27,5300027,530001,000B9611U20 =xPedra granítica, gris quintana, de 20x25 cm.m



Aparcament Subterrani a la parcel�la de Cal Gana i Urbanització de la Coberta.
El Prat de Llobregat.

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 27/04/2009 50

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,7077885,389200,020D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra

de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 29,23778 29,23778
Altres:

% 0,042712,847331,50A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%

Subtotal... 0,04271 0,04271

COST DIRECTE 32,12749

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,12749COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,21m2 Paviment de maó massís mecanitzat, de 29X14X5 cm,
col�locat amb morter mixt 1:2:10.

F9D1U010 Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,87176/R 20,860000,4253A0121000 =xOficial 1ah

7,41723/R 17,440000,4253A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,28899 16,28899
Materials:

22,400000,3200070,000B0F15252 =xMaó massís d'elaboració mecànica, de 290X140X50 mm,
cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1.

u

5,27699105,539820,050D070A4D1 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 27,67699 27,67699
Altres:

% 0,2443316,288671,50A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%

Subtotal... 0,24433 0,24433

COST DIRECTE 44,21031

0,00%DESPESES INDIRECTES

44,21031COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €36,02m2 Paviment de pedra artificial, acabat rugós, en peces de
40x40 cm.

F9DLU010 Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,76618/R 20,860000,3723A0121000 =xOficial 1ah

4,63904/R 17,440000,266A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,40522 12,40522
Materials:

18,150000,3300055,000B9DLU010 =xRajola ceràmica de gres, de 20x20 cm. en color blau cel.U

5,27699105,539820,050D070A4D1 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 23,42699 23,42699
Altres:

% 0,1860812,405331,50A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%

Subtotal... 0,18608 0,18608

COST DIRECTE 36,01829

0,00%DESPESES INDIRECTES

36,01829COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,35m2 Paviment de peces ceràmiques de gres, de 20x20 cm. en
color blau cel.

F9DLU020 Rend.: 1,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,25800/R 20,860000,300A0121000 =xOficial 1ah

12,20800/R 17,440000,700A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,46600 18,46600
Materials:

0,330000,330001,000B9DLU010 =xRajola ceràmica de gres, de 20x20 cm. en color blau cel.U

10,55398105,539820,100D070A4D1 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 10,88398 10,88398

COST DIRECTE 29,34998

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,34998COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €30,73m2 Paviment de panot per a vorera gris, de 20x20x4 cm, classe
1a, col�locat amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera 165l i beurada de ciment pòrtland.

F9E1310N Rend.: 1,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,75420/R 21,990000,580A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

7,67360/R 17,440000,440A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,42780 20,42780
Materials:

0,000960,960000,001B0111000 =xAiguam3

0,2927694,440000,0031B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs.

t

6,528006,400001,020B9E13100 =xPanot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior.m2

3,17164100,687020,0315D070A8B1 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 9,99336 9,99336
Altres:

% 0,3064220,428001,50A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%

Subtotal... 0,30642 0,30642

COST DIRECTE 30,72758

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,72758COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,32m3 Paviment de formigó imprés.F9G1U010 Rend.: 1,000P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,18400/R 17,440001,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,18400 19,18400
Materials:

0,136500,130001,050B0602220 =xFormigó imprés.M3

Subtotal... 0,13650 0,13650

COST DIRECTE 19,32050

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,32050COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €102,71m3 Paviment de formigó HF-4,5 MPA, de consistència plàstica,
escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge
mecànic, remolinat mecànic afegint 4kg/m2 de pols de quars
gris.

F9G2E2G8 Rend.: 1,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,47442/R 21,990000,158A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

4,79600/R 17,440000,275A0140000 =xManobreh

2,88640/R 18,040000,160A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 11,15682 11,15682
Maquinària:

3,82400/R 23,900000,160C1505120 =xDúmper d'1'5 T de càrrega útil, amb mecanisme hidràulicH

3,19074/R 75,970000,042C1709A00 =xEstenedora per a paviments de formigóH

0,38025/R 5,070000,075C2003000 =xRemolinador mecànicH

Subtotal... 7,39499 7,39499
Materials:

74,1090070,580001,050B06B3300 =xFormigó per a paviments HF-4,5 MPA de resistència a
flexotracció i consistència plàstica.

m3

9,88160494,080000,020B9GZ1210 =xPols quars color gris.t

Subtotal... 83,99060 83,99060
Altres:

% 0,1673511,156671,50A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%

Subtotal... 0,16735 0,16735

COST DIRECTE 102,70976

0,00%DESPESES INDIRECTES

102,70976COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,38m Esglaó de pedra artificial, acabat rugós, en dues peces, amb
rebaix de franja longitudinal, antilliscant.

F9V2U020 Rend.: 1,000P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,06111/R 20,860000,3385A0121000 =xOficial 1ah

2,95259/R 17,440000,1693A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,01370 10,01370
Materials:

0,100000,100001,000B05B1001 =xCiment ràpid CNR4, en sacs.kg

0,632000,790000,800B9CZ2000 =xBeurada de color.kg

5,426405,320001,020B9V2V002 =xGraó de peces prefabricades de formigó, 40x20 cm de
secció i 5 cm de gruix, blanc.

M
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1,0538875,276800,014D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra

de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 7,21228 7,21228
Altres:

% 0,1502110,014001,50A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%

Subtotal... 0,15021 0,15021

COST DIRECTE 17,37619

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,37619COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,68l Base d'anivellament i transició, amb morter de resines epoxi,
col�locat manualment.

F9ZZ1100 Rend.: 1,000P- 82

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06258/R 20,860000,003A0121000 =xOficial 1ah

0,05232/R 17,440000,003A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,11490 0,11490
Materials:

6,560003,280002,000B0714000 =xMorter sintètic de resines epoxi.kg

Subtotal... 6,56000 6,56000
Altres:

% 0,001150,115001,00A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%

Subtotal... 0,00115 0,00115

COST DIRECTE 6,67605

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,67605COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,50u Llumenera industrial 1x18W, subministre i instal�lació de
lluminària industrial electrolíticament, color blanc, per a equip
fluorescent, reactància Philips electrònica, inclosos el
fluoresecent fred i tapa superior per a aïllament.

FHN84G61 Rend.: 1,000P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,91000/R 19,700000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,07000/R 16,900000,300A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 10,98000 10,98000
Materials:

22,5200022,520001,000BHN84G60 =xLlumenera industrial 1x18W, inclosos el fluoresecent fred i
tapa superior per a aïllament.

u
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Subtotal... 22,52000 22,52000

COST DIRECTE 33,50000

0,00%DESPESES INDIRECTES

33,50000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,00u Llumenera industrial 1x36W, subministre i instal�lació de
lluminària industrial electrolíticament, color blanc, per a equip
fluorescent, reactància Philips electrònica, inclosos el
fluoresecent fred i tapa superior per a aïllament.

FHNFU010 Rend.: 1,000P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,91000/R 19,700000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,07000/R 16,900000,300A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 10,98000 10,98000
Materials:

29,0200029,020001,000BHNFU010 =xLlumenera industrial 1x36W, inclosos el fluoresecent fred i
tapa superior per a aïllament.

u

Subtotal... 29,02000 29,02000

COST DIRECTE 40,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

40,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,13u Enllumenat autònom d'emergència, marca Daisalux.FHNJ5123 Rend.: 1,000P- 85

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,91000/R 19,700000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,07000/R 16,900000,300A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 10,98000 10,98000
Materials:

28,1500028,150001,000BHNJ5123 =xEnllumenat autònom d'emergència, marca Daisalux.u

Subtotal... 28,15000 28,15000

COST DIRECTE 39,13000

0,00%DESPESES INDIRECTES

39,13000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,07u Downlight amb lampada fluoresecent compacta (1xTC-D
13W staff del 4000/e160 REF.S7 703720)

FHNK4131 Rend.: 1,000P- 86

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

5,91000/R 19,700000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,07000/R 16,900000,300A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 10,98000 10,98000
Materials:

23,0900023,090001,000BHNK4131 =xDownlight amb lampada fluoresecent compacta (1xTC-D
13W staff del 4000/e160 REF.S7 703720)

u

Subtotal... 23,09000 23,09000

COST DIRECTE 34,07000

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,07000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,46u Downlight Antares, model 1700/50W, color gris, diàmetre
120 mm, amb dispersador de calor.

FHNK4133 Rend.: 1,000P- 87

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,91000/R 19,700000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,07000/R 16,900000,300A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 10,98000 10,98000
Materials:

32,4800032,480001,000BHNK4133 =xDownlight Antares, model 1700/50W, color gris, diàmetre
120 mm, amb dispersador de calor.

u

Subtotal... 32,48000 32,48000

COST DIRECTE 43,46000

0,00%DESPESES INDIRECTES

43,46000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €112,05u Subministre i instal�lació de rètol de senyalització, amb
sistema autònom d'il�luminació d'emergència, marca
DAISALUX.

FHNK5211 Rend.: 1,000P- 88

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,07000/R 16,900000,300A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 5,07000 5,07000
Materials:

106,98000106,980001,000BHU82223 =xRètol de senyalització, amb sistema autònom d'il�luminació
d'emergència, marca DAISALUX.

u

Subtotal... 106,98000 106,98000

COST DIRECTE 112,05000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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112,05000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €125,05u Projector empotrat amb lampada d'halogenurs metàl�lics, de
35 W, model BEGA 2233.

FHQ62G61 Rend.: 1,000P- 89

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,51510/R 19,700000,483A012H000 =xOficial 1a electricistah

8,16270/R 16,900000,483A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 17,67780 17,67780
Materials:

107,37000107,370001,000BHQ62G60 =xProjector empotrat amb lampada d'halogenurs metàl�lics, de
35 W, model BEGA 2233.

u

Subtotal... 107,37000 107,37000

COST DIRECTE 125,04780

0,00%DESPESES INDIRECTES

125,04780COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €192,11M2 Banc senzill de fusta de guinea pintat i envernissat, de 200
cm de llargària, amb 17 llistons de 4x4 cm, cargols i
passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb
daus de formigó de 20x20x20 cm.

FQ10U160 Rend.: 1,000P- 90

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,25800/R 20,860000,300A0121000 =xOficial 1ah

15,69600/R 17,440000,900A0140000 =xManobreh

Subtotal... 21,95400 21,95400
Materials:

169,72000169,720001,000BQ10U140 =xBanc senzill de fusta de guinea pintat i envernissat, de 200
cm de llargària, amb 17 llistons de 4x4 cm, cargols i
passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb
daus de formigó de 20x20x20 cm.

u

Subtotal... 169,72000 169,72000
Altres:

% 0,4390821,954002,00A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%

Subtotal... 0,43908 0,43908

COST DIRECTE 192,11308

0,00%DESPESES INDIRECTES

192,11308COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €89,19U Paperera tipus Barcelona, model 600, circular de diàmetre
400 mm, de planxa d'acer perforada, estructura de suport
tub diàmetre 40 mm, amb base d'ancoratge de platina i
fixació mecànica al paviment.

FQ21U020 Rend.: 1,000P- 91

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,49750/R 21,990000,250A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

4,36000/R 17,440000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,85750 9,85750
Materials:

79,2300079,230001,000BQ21U020 =xPaperera tipus Barcelona, model 600, circular de diàmetre
400 mm, de planxa d'acer perforada, estructura de suport
tub diàmetre 40 mm, amb base d'ancoratge de platina i
fixació mecànica al paviment.

u

Subtotal... 79,23000 79,23000
Altres:

% 0,098589,858001,00A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%

Subtotal... 0,09858 0,09858

COST DIRECTE 89,18608

0,00%DESPESES INDIRECTES

89,18608COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €193,04U Jardinera de pedra, de 150x1550 mm.FQR0U010 Rend.: 1,000P- 92

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

43,98000/R 21,990002,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

Subtotal... 43,98000 43,98000
Materials:

148,18000148,180001,000BQR0U010 =xJardinera de pedra, de 150x1550 mm.u

Subtotal... 148,18000 148,18000
Altres:

% 0,8796043,980002,00A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%

Subtotal... 0,87960 0,87960

COST DIRECTE 193,03960

0,00%DESPESES INDIRECTES

193,03960COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €155,91U Jardinera de pedra, de 150x600 mm.FQR0U020 Rend.: 1,000P- 93

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,99000/R 21,990001,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH
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Subtotal... 21,99000 21,99000
Materials:

133,48000133,480001,000BQR0U020 =xJardinera de pedra, de 150x600 mm.u

Subtotal... 133,48000 133,48000
Altres:

% 0,4398021,990002,00A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%

Subtotal... 0,43980 0,43980

COST DIRECTE 155,90980

0,00%DESPESES INDIRECTES

155,90980COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €97,09m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal,
adobada i garbellada, a granel, amb mitjans manuals.

FR3P1311 Rend.: 1,000P- 94

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,53930/R 21,990000,070A012P000 =xOficial 1a jardinerH

47,07500/R 18,830002,500A016P000 =xPeó jardinerH

Subtotal... 48,61430 48,61430
Materials:

47,7510043,410001,100BR3P1310 =xTerra vegetal, adobada i garbellada, a granel.m3

Subtotal... 47,75100 47,75100
Altres:

% 0,7292148,614001,50A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%

Subtotal... 0,72921 0,72921

COST DIRECTE 97,09451

0,00%DESPESES INDIRECTES

97,09451COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €175,24u Arrancada i trasplantament d'arbre de qualsevol tipus.FR52U010 Rend.: 1,000P- 95

 €25,39m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador
de placa i panell de senyalització de trànsit, sense incloure
suports

G21B3014 Rend.: 5,000P- 96

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,10450/R 22,090000,250A0112000 =xCap de collah

8,34400/R 20,860002,000A0121000 =xOficial 1ah

7,21600/R 18,040002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16,66450 16,66450
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Maquinària:

8,00400/R 40,020001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,72400/R 3,620001,000C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich

Subtotal... 8,72800 8,72800

COST DIRECTE 25,39250

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,39250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,28m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt
amb 50% de roca, per mitjà de martell, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G221U115 Rend.: 75,849P- 97

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,09611/R 22,090000,330A0112000 =xCap de collah

0,23784/R 18,040001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,33395 0,33395
Maquinària:

0,89968/R 68,240001,000C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

1,84314/R 139,800001,000C131U017 =xExcavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

h

0,99632/R 151,140000,500C131U063 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-10)h

3,20492/R 81,030003,000C1501U03 =xCamió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)h

Subtotal... 6,94406 6,94406

COST DIRECTE 7,27801

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,27801COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,32m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G226U030 Rend.: 160,000P- 98

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02734/R 22,090000,198A0112000 =xCap de collah

0,11354/R 18,040001,007A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,14088 0,14088
Maquinària:

0,42325/R 67,250001,007C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,17569/R 56,790000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,41476/R 65,900001,007C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,11877/R 38,390000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
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Subtotal... 1,13247 1,13247
Materials:

0,048000,960000,050B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,04800 0,04800

COST DIRECTE 1,32135

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,32135COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,43m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats
de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge
transversal amb tubs metàl�lics corrugats i testeres i voltes
prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

G229U020 Rend.: 12,500P- 99

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,44180/R 22,090000,250A0112000 =xCap de collah

1,44320/R 18,040001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,88500 1,88500
Maquinària:

1,56400/R 39,100000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,98800/R 12,350001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

0,61424/R 38,390000,200C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 3,16624 3,16624
Materials:

0,048000,960000,050B0111000 =xAiguam3

14,3280011,940001,200B032U100 =xMaterial granulat filtrant per a darrera d'alçats de murs,
estreps i voltes d'estructures, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 14,37600 14,37600

COST DIRECTE 19,42724

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,42724COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,95m Execució de piló de diàmetre 55 cm, tipus CPI-8, barrinat i
formigonat per tub central de barrina, incloent construcció de
pou guia, excavació amb parts proporcionals de trepant,
formigó HA-30, col�locació d'armadures (sense
subministrament, elaboració i muntatge d'acer) càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

G3E5U125 Rend.: 15,200P- 100

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,72519/R 22,090000,499A0112000 =xCap de collah
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1,37374/R 20,860001,001A0121000 =xOficial 1ah

1,42302/R 18,040001,199A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,52195 3,52195
Maquinària:

0,23289/R 17,700000,200C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg

h

0,47177/R 44,540000,161C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

0,39879/R 37,650000,161C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

0,33979/R 52,170000,099C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

1,77697/R 96,810000,279C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

12,55531/R 190,650001,001C3H1U002 =xEquip de personal i maquinària per a perforació i extracció,
inclòs trepant, llots tixotròpics, encamisat i formigonat de piló
complet

h

Subtotal... 15,77552 15,77552
Materials:

14,6566077,140000,190B060U440 =xFormigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 30 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 14,65660 14,65660

COST DIRECTE 33,95407

0,00%DESPESES INDIRECTES

33,95407COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €60,57m Execució de piló de diàmetre 65 cm, tipus CPI-8, barrinat i
formigonat per tub central de barrina, incloent construcció de
pou guia, excavació amb parts proporcionals de trepant,
formigó HA-30, col�locació d'armadures (sense
subministrament, elaboració i muntatge d'acer) càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

G3E5U130 Rend.: 10,300P- 101

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,07233/R 22,090000,500A0112000 =xCap de collah

2,02727/R 20,860001,001A0121000 =xOficial 1ah

2,10175/R 18,040001,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 5,20135 5,20135
Maquinària:

0,34369/R 17,700000,200C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg

h

0,99458/R 44,540000,230C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

0,84073/R 37,650000,230C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

0,51157/R 52,170000,101C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

3,28966/R 96,810000,350C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

18,52822/R 190,650001,001C3H1U002 =xEquip de personal i maquinària per a perforació i extracció,
inclòs trepant, llots tixotròpics, encamisat i formigonat de piló
complet

h

Subtotal... 24,50845 24,50845
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Materials:

30,8560077,140000,400B060U440 =xFormigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 30 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 30,85600 30,85600

COST DIRECTE 60,56580

0,00%DESPESES INDIRECTES

60,56580COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,80m Enderroc de cap de piló de diàmetre 55 cm, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G3EZU045 Rend.: 3,254P- 102

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,35771/R 22,090000,200A0112000 =xCap de collah

5,35956/R 17,440001,000A0140000 =xManobreh

11,08789/R 18,040002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 17,80516 17,80516
Maquinària:

16,28457/R 52,990001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

5,43946/R 17,700001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg

h

2,27213/R 49,290000,150C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 23,99616 23,99616

COST DIRECTE 41,80132

0,00%DESPESES INDIRECTES

41,80132COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €69,54m Enderroc de cap de piló de diàmetre 65 cm, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G3EZU065 Rend.: 1,956P- 103

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,25869/R 22,090000,200A0112000 =xCap de collah

8,91616/R 17,440001,000A0140000 =xManobreh

18,44581/R 18,040002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 29,62066 29,62066
Maquinària:

27,09100/R 52,990001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

9,04908/R 17,700001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg

h

3,77991/R 49,290000,150C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 39,91999 39,91999
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COST DIRECTE 69,54065

0,00%DESPESES INDIRECTES

69,54065COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,64m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

G3Z1U010 Rend.: 50,000P- 104

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11045/R 22,090000,250A0112000 =xCap de collah

0,41720/R 20,860001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,37040/R 18,520001,000A013U001 =xAjudanth

0,69760/R 17,440002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,59565 1,59565
Materials:

7,0465567,110000,105B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 7,04655 7,04655

COST DIRECTE 8,64220

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,64220COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €100,79m3 Formigó HA-30/P/20/IIIa de consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm per a forjat reticular de cassetó recuperable,
cantell de 30+10 cm. i 83 cm. d'intereix, inclòs col�locació,
vibrat i curat.

G450A610 Rend.: 24,000P- 105

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,92042/R 22,090001,000A0112000 =xCap de collah

2,60750/R 20,860003,000A0121000 =xOficial 1ah

1,54333/R 18,520002,000A013U001 =xAjudanth

1,45333/R 17,440002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,52458 6,52458
Maquinària:

0,37400/R 1,870004,800C1700006 =xVibrador intern de formigóh

4,84050/R 96,810001,200C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,33000/R 6,600001,200CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

0,83400/R 16,680001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 6,37850 6,37850
Materials:
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87,8850083,700001,050B0654061 =xFormigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20

mm, classe d'expossició IIa, a/c= 0.60, contingut ciment 275
kg/m3, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 87,88500 87,88500

COST DIRECTE 100,78808

0,00%DESPESES INDIRECTES

100,78808COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €104,27m3 Formigó HA-30/P/20/IIIa+Qb de consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm per a fonaments i contenció, inclòs
col�locació, vibrat i curat.

G450A665 Rend.: 24,000P- 106

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,92042/R 22,090001,000A0112000 =xCap de collah

2,60750/R 20,860003,000A0121000 =xOficial 1ah

1,54333/R 18,520002,000A013U001 =xAjudanth

1,45333/R 17,440002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,52458 6,52458
Maquinària:

0,37400/R 1,870004,800C1700006 =xVibrador intern de formigóh

4,84050/R 96,810001,200C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,83400/R 16,680001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 6,04850 6,04850
Materials:

91,6965087,330001,050B0653060 =xFormigó HA-30, de consistència tova i granulat màxim 20
mm, classe de'expossició IIIa, contingut ciment >= 300
kg/m3, inclòs transport a l'obra.

m3

Subtotal... 91,69650 91,69650

COST DIRECTE 104,26958

0,00%DESPESES INDIRECTES

104,26958COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €100,79m3 Formigó HP-30/P/20/IIIa per a suports i lloses, inclosa la
col�locació, el vibrat i el curat.

G450U075 Rend.: 36,000P- 107

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,61361/R 22,090001,000A0112000 =xCap de collah

2,31778/R 20,860004,000A0121000 =xOficial 1ah

1,02889/R 18,520002,000A013U001 =xAjudanth

2,90667/R 17,440006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,86695 6,86695
Maquinària:
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0,41556/R 1,870008,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

6,45400/R 96,810002,400C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,22000/R 6,600001,200CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

0,55600/R 16,680001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 7,64556 7,64556
Materials:

86,2779683,700001,0308B0654061 =xFormigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, classe d'expossició IIa, a/c= 0.60, contingut ciment 275
kg/m3, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 86,27796 86,27796

COST DIRECTE 100,79047

0,00%DESPESES INDIRECTES

100,79047COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,11kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col�locat

G4B0U020 Rend.: 270,000P- 108

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,01988/R 22,090000,243A0112000 =xCap de collah

0,20651/R 20,860002,673A0121000 =xOficial 1ah

0,18335/R 18,520002,673A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 0,40974 0,40974
Maquinària:

0,02801/R 40,020000,189C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,00535/R 2,140000,675C200U002 =xMàquina per a doblegar rodó d'acerh

0,00578/R 2,310000,675C200U003 =xCisalla elèctricah

Subtotal... 0,03914 0,03914
Materials:

0,010701,070000,010B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg

0,651000,620001,050B0B2U002 =xAcer corrugat B 500 S en barreskg

Subtotal... 0,66170 0,66170

COST DIRECTE 1,11058

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,11058COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,10m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist.G4D0U010 Rend.: 8,750P- 109

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,52457/R 22,090001,000A0112000 =xCap de collah

9,53600/R 20,860004,000A0121000 =xOficial 1ah
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6,34971/R 18,520003,000A013U001 =xAjudanth

5,97943/R 17,440003,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 24,38971 24,38971
Maquinària:

1,19246/R 52,170000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

0,75429/R 6,600001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 1,94675 1,94675
Materials:

1,260000,420003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,5949019,830000,030B0D629AU =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usoscu

1,200001,200001,000B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

m2

0,160502,140000,075B0DZA000 =xDesencofrantl

0,544001,360000,400B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

Subtotal... 3,75940 3,75940

COST DIRECTE 30,09586

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,09586COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,47m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, verticalG4D0U011 Rend.: 8,750P- 110

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,26229/R 22,090000,500A0112000 =xCap de collah

4,76800/R 20,860002,000A0121000 =xOficial 1ah

6,34971/R 18,520003,000A013U001 =xAjudanth

5,97943/R 17,440003,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,35943 18,35943
Maquinària:

1,19246/R 52,170000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

0,75429/R 6,600001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 1,94675 1,94675
Materials:

1,260000,420003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

1,200001,200001,000B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

m2

0,160502,140000,075B0DZA000 =xDesencofrantl

0,544001,360000,400B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

Subtotal... 3,16450 3,16450

COST DIRECTE 23,47068

0,00%DESPESES INDIRECTES
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23,47068COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,55m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist.G4D0U016 Rend.: 8,100P- 111

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,36358/R 22,090000,500A0112000 =xCap de collah

5,15062/R 20,860002,000A0121000 =xOficial 1ah

6,85926/R 18,520003,000A013U001 =xAjudanth

6,45926/R 17,440003,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,83272 19,83272
Maquinària:

1,28815/R 52,170000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

0,81481/R 6,600001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 2,10296 2,10296
Materials:

1,260000,420003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

5,763003,390001,700B0D7UC11 =xAmortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm,
per a 3 usos

m2

0,642002,140000,300B0DZA000 =xDesencofrantl

0,952001,360000,700B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

Subtotal... 8,61700 8,61700

COST DIRECTE 30,55268

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,55268COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,72m2 Paviment de terratzo microxina, color crema, en peces de
40x40 cm.

G9E1U010 Rend.: 20,000P- 112

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,10450/R 22,090001,000A0112000 =xCap de collah

4,17200/R 20,860004,000A0121000 =xOficial 1ah

6,10400/R 17,440007,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,38050 11,38050
Materials:

22,7850021,700001,050B9E1U001 =xTerratzo mricroxina, color crema, de 40x40 cm.m2

10,55398105,539820,100D070A4D1 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 33,33898 33,33898
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COST DIRECTE 44,71948

0,00%DESPESES INDIRECTES

44,71948COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €914,50u Barrera automàtica d'accés vehicles, CT70-850, casa MAPS
Informàtica i Control.

GB2AU584 Rend.: 1,300P- 113

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,99231/R 22,090001,000A0112000 =xCap de collah

32,09231/R 20,860002,000A0121000 =xOficial 1ah

27,75385/R 18,040002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 76,83847 76,83847
Maquinària:

34,26154/R 44,540001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

14,48077/R 37,650000,500C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

15,39231/R 40,020000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th

4,86154/R 6,320001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

19,04615/R 24,760001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl�licsh

2,07692/R 2,700001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

3,40000/R 4,420001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 93,51923 93,51923
Materials:

744,14000744,140001,000BBM2U584 =xBarrera automàtica d'accés vehicles, CT70-850, casa MAPS
Informàtica i Control.

u

Subtotal... 744,14000 744,14000

COST DIRECTE 914,49770

0,00%DESPESES INDIRECTES

914,49770COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,57m Formació de passamurs i passaforjats amb tub de PVC, per
a possos de baixants, instal�lacions i escomeses, a fixar-se
on la inspecció general indica en cada cas.

GD5AU111 Rend.: 21,000P- 114

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21038/R 22,090000,200A0112000 =xCap de collah

0,99333/R 20,860001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,85905/R 18,040001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,06276 2,06276
Materials:

3,0199567,110000,045B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3
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3,491703,390001,030BD5AU110 =xTub corrugat de PVC de doble paret, de D= 125 mm, per a

drenatge.
m

Subtotal... 6,51165 6,51165

COST DIRECTE 8,57441

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,57441COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,17m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 300
mm, ranurat parcial en un arc de 108º a 220º i SN 4 kN/m2,
inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub,
geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols

GD5AU230 Rend.: 15,000P- 115

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,29453/R 22,090000,200A0112000 =xCap de collah

1,39067/R 20,860001,000A0121000 =xOficial 1ah

3,60800/R 18,040003,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 5,29320 5,29320
Maquinària:

5,21333/R 39,100002,000C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,51000/R 7,650001,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah

2,19067/R 32,860001,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 7,91400 7,91400
Materials:

5,9169017,930000,330B033U030 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a
drens

m3

4,0266067,110000,060B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

2,475000,990002,500B7B1U002 =xFeltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
150 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o superior a 1750 N

m2

11,5395010,990001,050BD5AU300 =xTub corrugat de PVC de doble paret, de D= 300 mm, per a
drenatge.

m

Subtotal... 23,95800 23,95800

COST DIRECTE 37,16520

0,00%DESPESES INDIRECTES

37,16520COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,44m Canonada amb 1 tub rígid de PVC de 125 mm de diàmetre,
incloent excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95%
del PM de la rasa, inclòs càrrega i transport a l'abocador
dels materials sobrants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador.

GDG3U004 Rend.: 18,000P- 116

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

0,36817/R 22,090000,300A0112000 =xCap de collah

1,15889/R 20,860001,000A0121000 =xOficial 1ah

2,90667/R 17,440003,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,43373 4,43373
Maquinària:

1,08611/R 39,100000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,85000/R 7,650002,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah

0,68458/R 49,290000,250C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 2,62069 2,62069
Materials:

2,6037520,830000,125B031U100 =xSorra de pedrera de 0 a 3 mmm3

1,785001,750001,020BG21U112 =xTub rígid de PVC de 125 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix,
amb grau 7 de resistència al xoc, inclòs p.p. de peces
especials i accessoris.

m

Subtotal... 4,38875 4,38875

COST DIRECTE 11,44317

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,44317COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,90m Canonada amb 1 tub rígid de PVC de 200 mm de diàmetre,
incloent excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95%
del PM de la rasa, inclòs càrrega i transport a l'abocador
dels materials sobrants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador.

GDG3U020 Rend.: 12,000P- 117

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,55225/R 22,090000,300A0112000 =xCap de collah

1,73833/R 20,860001,000A0121000 =xOficial 1ah

2,90667/R 17,440002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,19725 5,19725
Maquinària:

0,97750/R 39,100000,300C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,28688/R 7,650000,450C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah

1,23225/R 49,290000,300C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,14025/R 1,870000,900C1700006 =xVibrador intern de formigóh

0,62550/R 16,680000,450CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 3,26238 3,26238
Materials:

8,9256367,110000,133B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

0,516005,160000,100BD5AU200 =xTub corrugat de PVC de doble paret, de D= 200 mm, per a
drenatge.

m

Subtotal... 9,44163 9,44163
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 17,90126

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,90126COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,63m Canonada amb 1 tub rígid de PVC de 250 mm de diàmetre,
incloent excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95%
del PM de la rasa, inclòs càrrega i transport a l'abocador
dels materials sobrants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador.

GDG5U151 Rend.: 12,000P- 118

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,55225/R 22,090000,300A0112000 =xCap de collah

2,25983/R 20,860001,300A0121000 =xOficial 1ah

1,88933/R 17,440001,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,70141 4,70141
Maquinària:

1,62917/R 39,100000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

4,31288/R 49,290001,050C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 5,94205 5,94205
Materials:

4,2471065,340000,065B060U320 =xFormigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

4,0380013,460000,300BD5AU400 =xTub corrugat de PVC de doble paret, de D= 250, per a
drenatge.

m

0,460000,460001,000BG2GU005 =xJoc de separadors per a 12 tubs de polietilè de 40 mm de
diàmetre

u

0,240000,0200012,000BG2GU054 =xPart proporcional de maniguets de connexió per a tub de
polietilè de 40 mm de diàmetre, brides de subjecció i taps

u

Subtotal... 8,98510 8,98510

COST DIRECTE 19,62856

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,62856COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €961,10u Subministrament i instal�lació de lluernari, per a il�luminació
natural d'aparcament, completament muntat.

GP5P0001 Rend.: 1,000P- 119

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,10450/R 22,090000,050A0112000 =xCap de collah

4,17200/R 20,860000,200A0121000 =xOficial 1ah

3,70400/R 18,520000,200A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 8,98050 8,98050
Materials:

850,12000850,120001,000BP5P0001 =xLluernari per a il�luminació natural d'aparcament.u
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
102,00000102,000001,000BP5PU001 =xCarregador unitari de bateria de radiotelèfon portàtil, amb

selector entre càrrega ràpida i lenta
u

Subtotal... 952,12000 952,12000

COST DIRECTE 961,10050

0,00%DESPESES INDIRECTES

961,10050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52.028,44pa PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA
SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA.

PPA900SS Rend.: 1,000P- 120

 €1.050,30u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col�locació, de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador.

S214E020 Rend.: 1,000P- 121

 €152,28u Càrrega, transport i col�locació de lluminària de qualsevol
tipus, en enllumenat públic.

S21EG010 Rend.: 1,000P- 122

 €812,76u Canvi d'emplaçamet i instal�lació de boca d'incendis existent,
de 100 mm. de diàmetre.

SFHAU040 Rend.: 1,000P- 123
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PARTIDES ALÇADES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €277,20u Subministrament i Instal�lació de tota la senyalització vertical
d'un aparcament subterrani, mitjançant plaques de
senyalització interior, de planxes d'acer, amb pictograma
15x15 cm. i fixades mecànicament.

EB92BFF1

 €521,65u Subministrament i Instal�lació dels silenciadors acústics
rectangulars, construïts en planxa d'acer galvanitzat,
necessaris en la instal�lació de 4 ventilo-impulsors i 2
ventilo-extractors, en un aparcament subterrani. I preu a
justificar pels professionals corresponents, en el futur
projecte complementari de les instal�lacions de l'aparcament.

EEA11180

 €44.838,11u Subministrament i col�locació de tos els elements que
composen la Instal�lació Elèctrica d'un aparcament
subterrani, formada per: la instal�lació de pressa a terra, les
C.G.P., els quadres de comptadors elèctrics i complets,
l'armari general de protecció, els subquadres elèctrics de
maniobra de vetilació i del pou de bombes, i tota la
canalització elèctrica, mitjançant safates d'acer galvanitzat i
tubs d'acer galvanitzat, amb les caixes de derivació, per a la
distribució de serveis normals i d'emergència. I preu a
justificar pels professionals corresponents, en el futur
projecte complementari de les instal�lacions de l'aparcament.

EG11U916

 €3.956,14u Subministre i Instal�lació d'equipament de lavabo complet
per persones amb mobilitat reduïda, format per barres fixes i
mòvils en acer AISI 316, tot totalment instal�lat. Inclosos els
accessoris necessaris per a la seva correcte instal�lació.

EJ18U010

 €4.342,89u Subministrament i col�locació de tots els elements que
composen la instal�lació de Fontaneria d'un aparcament
subterrani, formada per: l'escomesa d'aigua sanitària des de
la xarxa, la canalització mitjançant tubs de coure de diàmetre
a determinar, les vàlvules de comporta, retenció i esferes, i
tots els elements auxiliars neessaris per a un correcte
funcionament de la instal�lació. I preu a justificar pels
professionals corresponents, en el futur projecte
complementari de les instal�lacions de l'aparcament.

EJ22A12C

 €2.372,95u Estacio de bombeig de tipus estacionària composta per 2
bombes submergibles (servei i reserva) amb diàmetres de
pas de l'impulsor, motor, cabal i altura d'elevacio a definir.
Incloses les trampelles d'accés a l'allotjament, i tot els
elements necessaris per al correcte funcionament de les
bombes: reguladors, canalització mitjançant tub d'acer
galvanitzat i vàlvules de retenció i comporta. I preu a
justificar pels professionals corresponents, en el futur
projecte complementari de les instal�lacions de l'aparcament.

ENN2U010

 €439,74u Subministrament i muntatge de la Instal�lació de Megafonia
d'un aparcament subterrani, formada per una centraleta
telefònica per a un nombre de línies exteriors i extensions a
definir, homologada, un telèfon analògic sobretaula, i tots els
elements de connexió telefònics per al correcte
funcionament de la instal�lació. I preu a justificar pels
professionals corresponents, en el futur projecte
complementari de les instal�lacions de l'aparcament.

EP51U001
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PARTIDES ALÇADES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2.189,28u Construcció de pericons de la Instal�lació de Sanejament
d'un aparcament subterrani, amb formigó armat, incloses
reixes per a pericons amb bunera, de dimensions a definir i
preu a justificar pels professionals corresponents, en el futur
projecte complementari de les instal�lacions de l'aparcament.

GDK2U010
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1 OBJECTE 
  

L’objecte del present annex és el de regular les mesures necessàries per a prevenir i 

corregir els possibles impactes ambientals, provocats per l’execució d’un Aparcament 

Subterrani al solar de Cal Gana i la Urbanització de la Coberta, del municipi del Prat de 

Llobregat (Barcelona).  

  

 

2 ENTORN 
  

La parcel·la de Cal Gana, on s’ha projectat l’Aparcament Subterrani objecte d’aquest 

projecte, es troba al municipi del Prat de Llobregat, situada entre els carrers de Mataró 

i de Tarragona, i les carreteres de la Marina (nord-est) i de la Bunyola (sud-oest).  

  

La parcel·la és de forma de trapezi, totalment plana, amb una superfície de 14.118,27 

m2, sense tenir en compte els passos de vianants de tot el perímetre, i és el sòl destinat 

a zones verdes i habitatges per a lloguer.  

  

L’interior d’aquesta no està ocupat per cap edificació.  

  

Es tracta d’un solar urbà envoltat d’edificis d’habitatges i petits comerços.  

  

La seva accessibilitat és bona: està donant front a dos carrers principals: La Carretera 

de la Marina és el vial més important i que el connecta amb la resta del municipi.  

  

El solar es troba situat en la zona de trànsit entre dues unitats geològiques importants: 

La Serralada Litoral i la Depressió del Vallès-Penedès. La Serralada Litoral, es troba 

travessada, en aquesta zona, pel riu Llobregat. Aquest riu forma un llarg i estret 

passadís d’origen tectònic, que es troba replè de materials pliocens i quaternaris.  

  

En les zones més properes al solar, trobem uns afloraments de materials triàssics formats 

per lutites i cossos de gresos vermellosos.  

 

En els assaigs realitzats en solars propers a la parcel·la en qüestió, s’ha detectat la 
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presència de nivell freàtic a una profunditat aproximada entre 4 i 4,5 metres, i no es 

descarta la possible presència de circulacions d’aigua de règim temporal en cas de 

produir-se èpoques d’intensa infiltració.  

 

 

3 INTEGRACIÓ DELS CRITERIS AMBIENTALS  
  

3.1 EVITAR LA CONTAMINACIÓ DE LES AIGÜES I LA DEGRADACIÓ DEL SEU 

ENTORN 

3.1.1 Avaluar el consum d'aigua de les diferents unitats d'obra i minimitzar-ne 
el consum 

 

Activitats afectades: Moviment de terres / Fonaments / Estructura / Tancaments i 

Coberta / Sanejament /  Urbanització.  

 

Descripció de la integració: Les unitats afectades són, principalment, les relacionades 

amb la compactació de terres, recs periòdics de l’obra i el curat del formigó (in situ).  

  

En l’execució de l’obra es realitzarà, setmanalment, un seguiment del consum d’aigua 

real, procurant les necessitats lògiques. Es farà una comparativa de consums d’aigua 

per les mateixes activitats, i una avaluació del consum de cada unitat d’obra. Es tracta 

de conèixer el consum i detectar desviacions no justificades d’una setmana a l’altra.  

  

3.1.2 Evitar la contaminació de les aigües superficials i subterrànies  
 

Activitat afectada: Moviment de terres / Fonaments / Estructura / Sanejament / 

Urbanització.  

  

Descripció de la integració: S’evitarà l’abocament, en tot el solar i entorn, de restes 

d’obra, formigó, pintures, desencofrants, etc... Els residus produïts durant l’execució de 

les obres no podran utilitzar-se com a material de replè sense l’autorització de la 

direcció d’execució. S’haurà d’utilitzar formigó menys fluid per tal de reduir l’afectació 

sobre les aigües subterrànies. 
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3.1.3 Garantir el drenatge de l’aigua 
 

Activitat afectada: Moviment de terres / Fonaments / Sanejament   

  

Descripció de la integració: En les diferents fases de l’execució de les obres, es 

garantirà el drenatge de l’aigua evitant l’acumulació de material d’obra i residus, que 

suposi una barrera a la permeabilitat natural del terreny.  

  

3.2 EVITAR LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA PRODUÏDA PER LA MÀQUINA A 

EMPRAR 
 

Tota la maquinària i equips d’obra que s’utilitzin a l’obra i que siguin d’aplicació, 

disposaran del corresponent “marcatge CE” i indicació del nivell de potència 

acústica.  

  

El nivell de potència acústica garantit de les màquines no superarà els nivells màxims 

admesos per la normativa corresponent vigent.  

 

3.3 EVITAR LA CONTAMINACIÓ DE LES TERRES 
 

3.3.1 No alterar la qualitat i la composició del sòl per abocaments incontrolats 
de formigoneres, olis, greixos, gas-oils i altres residus de l’obra  

  

Activitat afectada: Implantació de l’obra / Moviment de terres/ Fonaments/ Estructura 

/ Tancaments i Coberta.  

  

Descripció de la integració: En general, es prohibirà qualsevol tipus d’abocament 

sobre el sòl i en particular el de substàncies líquides. S’evitaran abocaments 

incontrolats de restes d’obra: neteja de formigoneres, olis, greixos, restes de 

manteniment de maquinària, additius, etc...  

  

Per tal de poder actuar enfront de possibles abocaments, s’haurà de tenir previst a 

l’obra un petit arreplec de materials absorbents.  

 

Es revisarà que la maquinària que treballa a l’obra no tingui fuites d’oli; en cas contrari 
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s’haurà d’obligar a parar fins a la seva reparació. Si durant les obres es detecta una 

emanació subsuperficial, es procedirà a sanejar el sòl afectat substituint-lo per material 

granular. Es realitzaran les tasques més crítiques en una  zona concreta degudament 

senyalitzada e impermeabilitzada.  

  

Aquestes emanacions (olis, combustibles, líquids desencofrants, etc...) hauran de tenir 

un contenidor específic ubicat en el lloc corresponent. Si s’arribés a considerar oportú, 

es pot col·locar una cubeta mòbil per desencofrar o per realitzar el canvi d’oli de les 

màquines, de manera que es recullin les restes i es puguin abocar a un bidó per a, 

posteriorment, portar-los a un gestor autoritzat.  

 

Per tal de què no es produeixin abocaments de substàncies al sòl ni al clavegueram, 

s’establirà un seguiment específic durant el desenvolupament de l’obra. S’haurà 

d’evitar l’abocament o abandonament d’objectes, de residus o altres deixalles fora 

dels llocs autoritzats.  

 

3.3.2 Fer ús de lavabos químics, o bé impermeabilitzar les foses sèptiques, 
quan no es puguin connectar a la xarxa de clavegueram 

 

Activitat afectada: Implantació de l’obra.  

 

Descripció de la integració: L'estudi de Seguretat i Salut contempla les instal·lacions 

necessàries pel personal de l'obra (menjador, vestuaris, serveis).   

  

El contractista escollirà el sistema de tractament o les mesures oportunes per evitar la 

contaminació provocada per l'ús de les instal·lacions de lavabos i dutxes. La proposta 

del contractista haurà de ser aprovada per la Direcció d’execució.   

  

S’haurà de garantir el correcte funcionament del sistema de sanejament i regular els 

abocaments líquids a la xarxa en funció de les seves característiques físic - químiques i 

la correcta execució de les connexions de servei a la xarxa de clavegueram.  
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3.4 GESTIÓ DE TERRES 
 

3.4.1 Programar els volums excavats per minimitzar els excedents de terra 
  

Activitat afectada: Moviment de terres / Fonaments / Urbanització.  

  

Descripció de la integració: L’organització de l’obra que finalment presenti el 

contractista en el Pla de treballs corresponent, haurà de deixar clara la relació de les 

tasques de replè de terres amb l’existència de material disponible de les excavacions.  

 

3.4.2 Planificar les obres complementàries en un punt on l’efecte sigui mínim: 
arreplecs de terra, accessos, dipòsits de materials  

  

Activitat afectada: Implantació de l’obra.  

 

Descripció de la integració: Donades les característiques de l’emplaçament no es 

preveuen problemes en relació a les obres complementàries: aplecs de terra, etc... Es 

tracta d’un solar de gran superfície, que no està edificat i que pertany a l’Ajuntament.   

 

Per tant, es demanarà permís per poder disposar del màxim terreny possible i 

d’aquesta manera poder garantir un espai suficient per a zona d’aplec.  

 

Estarà prohibit col·locar a les dues vies urbanes qualsevol tipus d’obstacles o 

d’objectes, o fer-hi instal·lacions que limitin, dificultin o facin perillosa la lliure circulació 

de vianants o vehicles.   

  

Es senyalitzaran les zones destinades a l’arreplec de materials, a l’arreplec de residus i a 

la zona de neteja de canaletes.   

 

3.4.3 Reservar la primera capa de sòl superficial, durant l’esbrossada, per a la 
revegetació posterior 

 

Activitat afectada: Moviment de terres / Urbanització.  

 

Descripció de la integració: Es tindrà present l’arreplec de les terres que puguin ser 
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reutilitzades en les actuacions en superfície.  

  

3.4.4 Gestionar adequadament els préstecs i els abocadors  
 

Activitat afectada: Moviment de terres.  

  

Descripció de la integració: En tots els casos serà d’obligat compliment que el 

responsable de realitzar el moviment de terres justifiqui el destí final de les restes, 

mitjançant albarà de l’abocador autoritzat o document escrit de l’empresa que les ha 

rebut.  

  

El/la sol·licitant d’una llicència d’obres que impliqui producció de runes i terres, haurà 

d’incorporar en la documentació tècnica una valoració del pes/volum previsible de 

generació de terres i runes.  

  

En el cas de què no fos possible el compliment d’aquesta prescripció, es demanarà 

constància per escrit de què les restes de formigó han estat abocades en instal·lacions 

adients (a la pròpia central o en un centre específic mitjançant cubells de 

decantament).  

 

El contractista haurà d’incloure dins del contracte del subministrament del formigó, el 

detall del procediment finalment escollit.   

  

Caldrà assegurar que els conductors dels camions de les cisternes de formigó coneixen 

aquestes mesures i, en cas que així no sigui, caldrà informar i comunicar aquests 

requeriments.   

  

El personal de l’obra, des de l’encarregat fins els operaris, hauran de conèixer aquesta 

disposició i vetllar per què es compleixi.  

  

3.5 GESTIÓ DE RESIDUS 
 

3.5.1 Segregar i gestionar els residus de l’obra: especials i no especials  
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Activitat afectada: Implantació de l’obra / Moviment de terres / Fonaments / Estructura 

/ Tancaments i Cobertes / Sanejament / Acabats (revestiments i paviments) / 

Instal·lacions.  

 

Descripció de la integració: Els residus es protegiran degudament de les adversitats, 

però no s’acumularan aquells que puguin suposar contaminació. Es senyalitzarà 

adequadament el contingut que cal abocar en cada contenidor de l’obra, de la 

forma més gràfica possible, per facilitar la tasca al personal d’obra.  

  

3.5.2 Gestionar la neteja dels cubells de formigó  
 

Activitat afectada: Fonaments / Estructura.   

  

Descripció de la integració: L’abocament de restes de formigó a l’obra estarà prohibit. 

La neteja de cubells es farà a la planta.   

  

A l’obra, únicament es realitzarà la neteja de les canaletes dels cubells dels camions i, 

per fer-ho, s’adequarà un espai a l’obra, degudament senyalitzat.   

  

El recipient seleccionat per abocar-hi les aigües de neteja i el material restant (ubicat 

en un lloc concret i senyalitzat), haurà d’estar impermeabilitzat.   

Al final de l’obra, o quan el recipient estigui ple, es gestionaran els residus mitjançant 

un gestor autoritzat. S’hauran de restituir les condicions inicials de l’espai un cop 

finalitzada l’obra.  

  

En el cas de què no fos possible el compliment d’aquesta prescripció, es demanarà 

constància per escrit de què les restes de formigó han estat abocades en instal·lacions 

adients (a la pròpia central o en un centre específic mitjançant cubells de 

decantament).  

 

3.5.3 Controlar les emissions de substàncies tòxiques evaporades en emulsions, 
betums, projeccions de poliuretà, etc...  

  

Activitat afectada: Estructura / Coberta.  
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Descripció de la integració: Durant el procés de l’execució de l’obra es produiran 

projeccions de poliuretà, emulsions o betums, que poden emetre substàncies tòxiques 

(CFC, COV, etc.).  Aquests elements emeten substàncies tòxiques a l’atmosfera com: 

Compostos Orgànics Volàtils (COV), organoclorats, entre d’altres, que poden tenir un 

perjudici per les persones i per l’entorn proper de l’obra.  

 

3.5.4 Disminuir la pols generada per l’obra (moviments de terres, circulació de 
maquinària, plantes de tractament de materials, pedreres, materials que 
el vent pot arrossegar)  

 

Activitat afectada: Moviments de terres.  

  

Descripció de la integració: S’adoptaran les següents mesures:  

  

Les caixes dels camions que transportin materials que puguin generar pols es cobriran 

amb lones en tots els recorreguts (interns i externs a l’obra).  

 

Es cobriran amb lones les superfícies dels aplecs d’aquests materials.  

  

3.6 ASPECTES GENERALS A TENIR EN COMPTE 
  

3.6.1 Disminuir les molèsties per vibracions, sorolls, pols, olors...produïts per 
l’obra 

  

Activitat afectada: Moviment de terres / Fonaments / Estructura / Coberta.  

 

Descripció de la integració:   

  

Pols: Serà preceptiva la realització de recs periòdics en aquelles àries on es produeixin 

moviments de terra i trànsit de maquinària. Es definiran amb claredat els punts 

d’abastament de l’aigua i els permisos necessaris. La freqüència dels recs dependrà 

de les condicions d’humitat.   

  

El control de la correcta planificació es basarà en inspeccions visuals.  
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Durant dies de fort vent no es realitzaran activitats de moviment de terres.  

  

D’altra banda, es protegiran amb lones tots els materials que puguin generar pols a les 

zones d’aplec, contenidors de runes i a les caixes dels camions que els transportin.  

  

Si es fan fogueres, caldrà prohibir explícitament que es cremin residus (cremar fustes 

tractades, plàstics, etc.) ja que poden emetre substàncies tòxiques. Quedarà 

prohibida l’emissió de fums que superi els límits que estiguin establerts per normativa.  

  

Soroll i vibracions: Es comprovarà que la maquinària utilitzada compleixi la normativa 

vigent respecte els permisos i els controls necessaris.  

  

Els horaris d’obra s’inclouran dins l'interval entre les vuit del matí i les deu del vespre 

com a màxim (excepte que per urgència o necessitat s’hagi de treballar fora 

d’aquesta franja horària, demanant els permisos corresponents).  

  

Cal evitar qualsevol soroll innecessari, en cap cas superant els nivells sonors màxims 

establerts en la Llei de protecció contra la contaminació acústica. Als efectes 

d’aquesta Llei, s’entén per soroll produït per les activitats el que prové de les màquines, 

les instal·lacions, les obres, etc.   

  

En tot cas, de forma voluntària i si la direcció d’execució ho requereix, es podrà 

realitzar una lectura dels nivells sonors per tal de comprovar que l’activitat de construir 

no genera un soroll superior al fixat en la normativa vigent.  

 

3.6.2 Mantenir canals de comunicació amb la població propera a l’obra 
 

Activitat afectada: Implantació de l’obra.   

  

Descripció de la integració: La Direcció d’execució serà l’encarregada d’informar a la 

població de les diferents afectacions de l’execució de l’obra, com ara desviaments de 

trànsit, accessos, etc.   

  

Dita informació es canalitzarà a través dels representants de la població (ajuntaments, 

associacions), mitjans de comunicació (radio, premsa, ...) i s’atendran particularment 
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les consultes dels afectats que així ho requereixin.  

 

3.6.3 No interferir en l’accessibilitat de la població afectada 
 

Activitat afectada: Moviment de terres.  

  

Descripció de la integració: La programació de l’obra proposada ha tingut en compte 

les interferències a la població.  

  

En cas de ser necessari es plantejarien els desviaments adequats, per tal de mantenir 

la mobilitat de la població afectada amb les adequades condicions de seguretat 

viària.  

  

Els contenidors es situaran de forma que no dificultin el pas de vianants o vehicles ni la 

sensibilitat de la circulació.   

  

En qualsevol cas s’haurà de deixar un espai mínim lliure per al pas de vianants d’1,40 

m.   

  

És prohibit col·locar a les vies urbanes qualsevol tipus d’obstacles, objectes, o fer-hi 

instal·lacions que limitin o facin perillosa la lliure circulació de vianants o vehicles, en 

especial les que dificulten els desplaçaments de les persones amb mobilitat reduïda, 

d’acord amb la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de 

supressió de barreres arquitectòniques.  

  

3.6.4 Tenir cura de no embrutar l’entorn de l’obra (residus, excedents, rodes de 
camions,...)  

 

Activitat afectada: Moviment de terres / Fonaments/ Estructura / Coberta / 

Sanejament.  

 

Descripció de la integració: Es procurarà que els voltants de l’obra estiguin nets de 

restes de materials i fang. Es controlarà que les rodes dels vehicles que entren i surten 

de l’obra no embrutin de fang, restes de formigó, etc. l’entorn de l’obra.  Una possible 
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solució és escampar una capa de grava a la sortida de l’obra.  

 

Aquesta prescripció implica que la pròpia obra es troba en correctes condicions de 

neteja, ja que és la millor garantia per minimitzar les afeccions a l'entorn exterior.  

  

En general, s’han de prendre les mesures necessàries perquè, en cessar l’exercici de 

l’activitat, s’eviti qualsevol risc de contaminació i perquè el lloc de l’activitat quedi en 

un estat satisfactori, de tal manera que l’impacte ambiental sigui el mínim possible 

respecte l’estat inicial en què es trobava.  

  

Les operacions de càrrega i descàrrega hauran de fer-se, amb precaució, evitant 

sorolls innecessaris i es deixaran nets els espais utilitzats.  

 

3.6.5 Mantenir les condicions de seguretat, prevenint l’accidentalitat per 
increment dels transports  

 

Activitat afectada: Implantació de l’Obra / Moviment de terres / Fonaments / 

Estructura / Coberta.  

  

Descripció de la integració: La construcció de l'obra es portarà a terme tenint en 

compte, en tot moment, les indicacions establertes en l’Estudi de Seguretat i Salut.  

  

El titular del permís o la persona que executi els treballs, obres o instal·lacions serà el 

responsable de prendre i mantenir les mesures de seguretat adients, en especial al què 

es refereix a la vigilància, delimitació, protecció, senyalització i il·luminació de 

l’obstacle.  

 

Per evitar possibles accidents a tercers, es col·locaran les oportunes senyals 

d'advertència de sortida i d’entrada de camions i de limitació de velocitat, als vials, a 

les distàncies reglamentàries.   

  

Es senyalitzaran els accessos de l'obra, prohibint-se el pas a tota persona aliena a la 

mateixa, col·locant-se en el seu cas els tancaments oportuns.  
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4 PLA D’EMERGÈNCIA AMBIENTAL 
  

En aquest capítol s’exposen les diferents emergències que es creu que poden 

esdevenir a l’obra, per la tipologia d’aquesta i de la seva ubicació.  

 

4.1 PRODUCCIÓ D’UNA EMANACIÓ AL SISTEMA AQUÀTIC DE L’OBRA 
  

Accions preventives: Es destinaran espais correctament senyalitzats pel rentat de les 

canaletes dels cubells de formigó, canvis d’oli i neteja de la maquinària. Aquests espais 

estaran degudament condicionats per tal d’evitar contaminacions al medi 

(tractaments impermeabilitzants, basses de decantament de líquids, etc.).  

  

Quedarà prohibit tot abocament incontrolat a l’obra. Quan sigui possible, però 

preferiblement poc després de l’inici de l’obra, es farà una comprovació periòdica 

real (simulacre) de les actuacions previstes en aquest pla.  

  

Actuació en cas d’emergència: S’actuarà immediatament per tal de limitar l’efecte 

de l’emanació. En paral·lel s’avisarà a la entitat competent (ACA).  

  

4.2 PRODUCCIÓ D’UNA INUNDACIÓ A L’OBRA 
  

Accions preventives: A l’hora d’escollir l’emplaçament de les diferents activitats 

auxiliars de l’obra, un dels aspectes a considerar és la protecció dels espais escollits a 

possibles inundacions. Precaució especial en els punts de tractament o acumulació de 

residus (basses de decantament, contenidors, etc.). En general s’ha de garantir el 

drenatge.  

  

Quan sigui possible, però preferiblement poc després de l’inici de l’obra, es farà una 

comprovació periòdica real (simulacre) de les actuacions previstes en aquest pla.  

  

Actuació en cas d’emergència: Evacuació de les zones de treball afectades procurant 

deixar l’espai lliure pel pas de l’aigua. Un cop estabilitzades les condicions, controlar la 

possible propagació de residus (especialment d’elements de contaminació) i prendre 

mesures per afavorir el restabliment de la situació inicial: bombejar aigua de punts 

baixos, revisar drenatges, etc...) 
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ANNEX NÚM. 13 

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE 

L’ADMINISTRACIÓ 



PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 4.277.225,43 Euros

4.277.225,43

Despeses generals (13%) 556.039,31 Euros
Benefici Industrial (6%) 256.633,53 Euros

5.089.898,27 Euros

I.V.A. (16%) 814.383,72 Euros

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA 5.904.281,99 Euros

Expropiacions 0 Euros
Pla de Control de Qualitat 52.696 Euros

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 5.956.978,37 Euros

El Pressupost d'Execució per coneixement de l'administració
puja a la quantitat de:
CINC MILIONS NOU-CENTS QUATRE MIL DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS 

 IVA Inclòs:  814.383,72 Euros
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1 CONDICIONS GENERALS  
 

Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no són 

modificades per les Prescripcions Tècniques Particulars del projecte.  

  

 

2 DOCUMENTS DEL PROJECTE  
 

El projecte consta dels següents documents:  

 

- Document núm. 1:  Memòria i annexos  

- Document núm. 2:  Plànols  

- Document núm. 3:  Plec de Prescripcions Tècniques 

- Document núm. 4:  Estudi de Seguretat i Salut  

- Document núm. 5:  Pressupost General de l’Obra  

 

El contingut d’aquests documents està detallat a la memòria.  

 

S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que 

són d’obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests 

documents, en cas de licitació sota pressupost, són: 

   

- Plànols  

- Plec de Condicions Tècniques Generals  

- Plec de Condicions Tècniques Particulars  

- Quadre de Preus núm. 1  

- Quadre de Preus núm. 2  

- Pressupost General  

 

La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels 

annexos i la memòria, els amidaments i els pressupostos parcials.  

 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 

l’Administració, sense que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades 
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que se subministren. Aquestes dades s’han de considerar, tan sols, com a complement 

d’informació que el contractista ha d’adquirir directament amb els seus propis mitjans.  

 

Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base 

del contracte; per tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les 

condicions del contracte en base a les dades contingudes als documents informatius 

(com per exemple, preus de bases de personal, maquinària i materials, fixació de 

lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport característiques dels materials 

d’explanació, justificació de preus, etc.), llevat que aquestes dades apareguin en 

algun document contractual.  

 

El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de 

no obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als 

documents informatius del projecte.  

 

Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en el 

cas que s’incloguin com a document que complementi el Plec de Condicions 

Generals, preval el que s’ha escrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 

qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Prescripcions Tècniques 

Generals.  

 

El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omès als plànols, o viceversa, s’haurà 

d’executar com si s’hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri del 

director quedin suficientment definides les unitats d’obra corresponents i tinguin preu al 

contracte.  

  

 

3 RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA  
 

El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions 

establertes al contracte i en els documents que componen el projecte. Com a 

conseqüència d’això, està obligat a l’enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal 

executat, sense que pugui servir d’excusa que la direcció tècnica de les obres hagi 

reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni tampoc que hagin estat  

abonades les liquidacions parcials.  
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4 OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA  
 

Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la 

relació detallada de la maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a 

l’execució de les obres, amb les dades següents: 

  

Relació de la maquinària que s’emprarà, amb cada expressió de les seves 

característiques, on es troba   cada màquina al temps de formular el programa i de la 

data en què estarà a l’obra així com la justificació d’aquelles característiques per a 

realitzar conforme a condicions, les unitats d’obra en les quals s’hagin d’emprar i les 

capacitats per a assegurar l’acompliment del programa.  

 

Organització de personal que es destina a l’execució de l’obra, expressant on es troba 

el personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates en 

què es trobi a l’obra. 

  

Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l’obra, ritmes mensuals de 

subministrament, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges.  

 

Relació e identificació mitjançant l’execució de les cates necessaries, dels serveis que 

resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva reposició com per a 

l’obtenció, en cas necessari de llicències per això.  

 

Programa temporal d’execució de cada una de les unitats que componen l’obra, 

establint el pressupost d’obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte 

explícitament els condicionaments que per a l’execució de cada unitat representen 

les altres, així com altres particulars no compreses en aquestes.  

 

Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del 

conjunt de l’obra.  

 

Durant el curs de l’execució de les obres, el Contractista haurà d’actualitzar el 

programa establert per a la contractació, sempre que per modificació de les obres, 

modificacions en les seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs, 

l’Administració ho cregui convenient. La Direcció d’Obra tindrà facultat de prescriure 
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al Contractista la formulació d’aquests programes actualitzats i participar en la seva 

redacció.  

 

A part d’això, el Contractista haurà d’establir periòdicament els programes parcials de 

detall d’execució que la Direcció d’Obra cregui convenients.  

 

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals 

com parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d’Obra.  

  

 

5 INDEMNITZACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA  
 

Hom es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació de 

l’Estat. 

  

Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o 

privats malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. El 

contractista adoptarà les mesures necessàries per tal d’evitar la contaminació de rius, 

llacs i dipòsits d’aigua, aquifers, així com del medi ambient, per l’acció de 

combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels damnatges i perjudicis que 

es puguin causar.  

 

El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta 

finalitzi, les servituds afectades, essent a compte del contractista els treballs necessaris 

per a tal objectiu.  

  

 

6 DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA  
 

A més de les despeses i taxes, que fixi el Plec de Clàusules Administratives Generals, 

seran a càrrec del contractista, si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al 

contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses:  

 

Despeses corresponents a taxes, impostos indirectes establerts per qualsevol 
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administració pública competent que gravint el contracte i la seva execució.  

 

Les taxes i despeses indirectes del pagament a les diferents companyies afectades 

(serveis afectats) són a càrrec del contractista i, per tant, ja estan incloses en el preu 

de les partides del pressupost que corresponguin (per exemple: partida alçada a 

justificar per al desviament i reposició d’algun servei).  

 

Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària.  

 

Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, 

instal·lacions, ferramentes, etc.  

 

Despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de 

materials.  

 

Despeses de protecció d’amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament.  

 

Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament.  

d’aigua i d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels 

drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.  

 

Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses 

d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.  

 

Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de 

l’obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc.  

 

Despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que 

corresponen a expropiacions i serveis afectats.  

 

Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de 

l’obra.  

 

Despeses generades pels costos del control de qualitat de l’obra.  
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Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus 

unitaris contractats.  

 

Despeses de vigilancia i despeses de protecció de la mateixa obra contra tot 

deteriorament.  

 

Despeses derivades de la localització d’abocadors autorizats, així com les despeses qui 

comporti llur utilització, serán a càrrec del contractista.  

 

  

7 DIRECCIÓ DE LES OBRES  
 

L’Administració, a través de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació 

i vigilància per a la correcta realització de l’obra contractada, tot ajustant-se al que 

disposi el Plec de Clàusules Administratives Generals.  

 

El delegat d’obra del contractista haurà de ser el tècnic titulat que exigeix el director 

de l’obra, amb experiència acreditada en obres similars a les que són objecte del 

present projecte.  

  

 

8 CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ DE LES OBRES  
 

Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les 

normes de bona construcció lliurement apreciades per la direcció tècnica de les 

obres.  

 

El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb 

l’antelació que calgui, a fi i efecte que pugui procedir al reconeixement de l’execució 

de les que hagin de quedar amagades o que a judici del director d’obra o del 

contractista requereixin el dit reconeixement.  

 

De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran plànols precisos per a llur 

comprovació, constatació, medició i liquidació, que seran subscrits per la direcció 
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tècnica de les obres. Aquests plànols els aportarà el contractista a mesura que es 

vagin complimentant les diferents unitats d’obra i a criteri de la direcció d’obra. El 

contractista haurà d’abonar les despeses dels treballs auxiliars necessaris per fer 

medició, excepte que s’avingui amb el que proposi la direcció tècnica de les obres.  

  

  

9 MODIFICACIONS D’OBRA  
 

Ni el director de l’obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les 

obres compreses en el contracte, sense l’aprovació prèvia de l’Administració, de la 

modificació i del pressupost que en resulti com a conseqüència.  

 

  

10 CONTROL DE QUALITAT  
 

Els assaigs es realitzaran d’acord amb les Normes actuals d’assaig del Laboratori de 

Transport i Mecànica del Sòl, les de l’Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del 

Ciment i les que successivament puguin ser d’aplicació.  

 

La Direcció podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisi i proves de materials i 

unitats d’obra que en cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres 

com després de la seva terminació a efectes de recepció.  

 

En el cas de que no vinguin determinats en el plec de prescripcions tècniques ni 

existeixi disposició general a l’efecte, la Direcció fixarà el número, forma i 

característiques que hagin de reunir els esmenats assaigs, anàlisi i proves. També 

indicarà el laboratori per a realitzar-los.  

 

Les despeses originades per aquests conceptes seran per compte del Contractista fins 

als límits que se estableixin en el programa de Control de Qualitat del projecte. En el 

seu defecte, aquest límit serà de l’u per cent (1 per 100) de l’import d’execució 

material del projecte base de licitació. En el cas de que les modificacions del projecte 

superin la xifra del pressupost d’execució material abans esmentat, el percentatge 

s’ajustarà al pressupost d’execució material. Si les despeses sobrepassen aquests límits, 
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es procedirà de la manera següent:  

 

Si hi ha assajos amb resultats insatisfactoris, aquestes seran a compte del contractista, 

però sense computar en el còmput total de despeses d’assjos realitzats.  

 

Es calcularà el percentatge de l’import corresponent a resultats satisfactoris, respecte 

al total de despeses fins el moment en què s’arribi al límit establert en el Programa de 

Control de Qualitat o, en el seu defecte, en el present Plec de Prescripcions Tècniques 

Generals.  

 

De les despeses produïdes a partir del límit fixat, es determinarà l’import que 

correspongui a resultats satisfactoris. Aquest import multiplicat pel percentatge 

calculat segons el paràgraf anterior serà per compte de l’Adaminstració. La resta de 

despeses serà per compte del Contractista.  

 

Les despeses a càrrec de l’Administració seran abonades per ella al Contractista, qui 

justificarà el previ abonament de les despeses a qui correspongui.   

 

L’import d’aquestes despeses tindrà caràcter d’execució material, essent-li d’aplicació 

l’augment de contracta i la baixa de la licitació, si n’hi hagués.  

 

L’Administració podrà exigir al Contractista els comprovants d’haver abonat les 

despeses a les quals es refereix la present clàusula, podent retenir-li de les 

certificacions, liquidació o fiances, les quantitats impagades en tant se’n acrediti el seu 

abonament.  

  

 

11 MANTENIMENT DE SERVEIS EXISTENTS  
 

El contractista tindrà especial cura en el manteniment dels serveis existents tant de les 

xarxes principals com de les escomeses particulars, de manera que les interrupcions 

que pugui provocar l’execució de l’obra siguin resoltes amb rapidesa.  

 

Les despeses i treballs originats per aquest motiu es consideraran a les unitats 

pressupostàries, sense que hi hagi dret a reclamació, inclòs quant la informació 
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facilitada al projecte o per les Companyies subministradores no sigui exacta, ja que 

aquesta es facilita a títol orientatiu i ha de ser comprovada mitjançant la realització de 

cales i altres.  

 

 

12 ESCOMESES I SUBMINISTRAMENT  
 

Seran a càrrec del contractista les despeses i gestions originades per les escomeses i la 

contractació de tots els subministraments necessaris per a l’execució o el 

funcionament definitiu de les obres i instal·lacions motiu del contracte. També serán a 

càrrec del contractista el manteniment de la llum efectat per l’obra.  

 

Les despeses reconegudes al projecte i que puguin ser degudament justificades 

s’abonaran al contractista.  

  

 

13 SENYALITZACIÓ  
 

El contractista establirà la senyalització, il·luminació, i cercat de les obres d’acord amb 

les directrius establertes al projecte, per a la seguretat del tràfic de vehicles i vianants i 

del personal de la pròpia obra, totes les despeses derivades d’aquestes actuacions es 

consideraran incloses en l’oferta econòmica.  

 

La tanca d’obra, així com la tanca protectora al voltant del cap dels talusos 

d’excavació i de la pantalla de l’aparcament es consideren incloses en l’oferta 

econòmica.  

    

 

14 DESVIAMENT I MODIFICACIÓ DE SERVEIS, INCLÒS ELS 

DESVIAMENTS DE TRÀFIC  
 

El contractista farà les gestions i elaborarà tots els documents necessaris per a procedir 

a la modificació de qualsevol servei, ja sigui un subministrament o per els desviaments 
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provisionals de tràfic. 

 

Els desviaments de transit es faran seguin las directrius de la Unitat de Transit de 

l’Ajuntament i de la D.F. i sempre aplicant el Manual d’Obrers de l’Administració.  

 

Tota aquesta senyalització horitzontal i vertical anirà a càrrec del Contractista així com 

el seu manteniment. També aniran inclosos a càrrec del Contractista la col.locació y 

manteniment de la presenyalització d’Obra amb cartells segons l’Article 3.1.2 Pre-

senyalització del Manual d’Obres de l’Administració. Es considera que com a mínim 

caldrà posar 12 rètols de Pre-senyalització d’obres. Correran també a càrrec del 

contractista les despeses necessàries per al manteniment d’accessos puntuals i 

provisionals a les vivendes i locals durant les obres. Replanteig previ i projecte final 

d’obra.  

 

El contractista està obligat a disposar, sense cap càrrec addicional, dels mitjans 

tècnics necessaris per al desenvolupament del projecte, per a les possibles 

modificacions i aclariments en el que es refereix a topografia (taquimètrics, encaix de 

rasant, replanteigs previs), dibuix de plànols i pressupostos.  

 

L’empresa adjudicatària de les obres no tindrà dret a cap indeminització pel retard en 

l’execució en cas que la direcció d’obra o la propietat consideri necessària 

l’adjudicació a una altra empresa de les obres de desviament de serveis  

 

Així mateix, el contractista redactarà el projecte “as built” o projecte final d’obra, 

sense repercussió en el cost total de l’obra.  

  

 

15 REPLANTEIG PREVI I PROJECTE FINAL D’OBRA  
 

El contractista iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les 

referències principals que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials.  

 

Aquests treballs es consideraran a càrrec del  contractista i inclosos en la seva oferta.  

 

El contractista sotmetrà el replanteig a l'aprovació de la Direcció Facultativa i de 
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l’Administració, i una vegada aquest últim hagi donat la seva conformitat prepararà 

una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per la Direcció 

Facultativa, i serà responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 

  

El contractista facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les 

especificacions i contingut disposats per la legislació vigent.  

 

 

16 OFICINA D’OBRA  
 

El contractista posarà a disposició de la Direcció d’obra, una oficina, dotada de tots 

els serveis necessaris (aigua, mobles, servei, energia elèctrica, telèfon, calefacció i 

refrigeració, etc.), per a que pugui desenvolupar el seu treball.  

 

Aquesta oficina tindrà una superfície, d’ almenys 30 m2 i s’ubicarà en un lloc pròxim a 

l’obra.  

 

  

17 MESURES D’ORDRE I SEGURETAT  
 

El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a 

la bona i segura marxa dels treballs.  

 

En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l’execució 

de les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los 

a d’altres persones o entitats. En conseqüència, el constructor assumirà totes les 

responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre accidents de treball: 31/1995 

de 8/11/95, i disposicions posteriors.  

 

S’exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa 

d’una ordre de la Direcció Facultativa.  

 

En totes les obres amb pressupost de licitació superior a 300.000 €, el contractista haurà 

de presentar certificació que acrediti que té concertada una assegurança per 
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respondre dels danys que es puguin produir a tercers per un import no inferior a 

1.000.000 €.  

 

L’Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions 

mentre el contractista no acrediti el compliment d’aquesta estipulació, sense que el 

període de suspensió sigui computable a efectes d’indemnització per retard en el 

pagament de certificacions.  

 

 

18 CONSERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT  
 

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com for a 

d’aquests, ha d’adoptar les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient 

siguin mínimes.  

 

Els moviments dins de la zona d’obra es produiran de manera que només s’afecti la 

vegetació existent en allò estrictament necessari per a la seva implantació. Tota la 

maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per a rebaixar la pol·lució fònica.  

 

El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte 

del projecte d’urbanització, fins a l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització 

del director de l’obra el contractista no podrà realitzar cap tala d’arbres.  

 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans 

apuntats, i qualsevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al 

medi ambient, havent de canviar els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys 

causats, tot seguint les ordres de la direcció d’obra o dels organismes institucionals 

competents en la matèria.  

  

 

19 OBRA DEFECTUOSA  
 

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest 

Plec de Condicions a la particular d’aquesta, la direcció tècnica de les obres podrà 
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acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, aquesta fixarà el preu que cregui just, 

d’acord amb les diferències que hi haguessin, i el contractista estarà obligat a 

acceptar aquesta valoració. En cas que no s’hi conformi, desfarà i reconstruirà, a 

càrrec seu, tota la part mal executada, d’acord amb les condicions que fixi la direcció 

tècnica de les obres, sense que això signifiqui motiu de pròrroga en cas d’execució.  

  

 

20 MATERIALS  
 

A més del que es disposi al Plec de Clàusules Administratives Generals, caldrà observar 

les prescripcions següents: 

  

- Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el 

contractista haurà d’utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat 

autorització explícita del director d’obra.  

 

- Si fos prescindible, a judici de l’Administració, canviar aquell origen o procedència, 

hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del Plec de Clàusules 

Administratives Generals.  

 

- Si per complir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents 

de l’explanació, préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als 

documents informatius, el contractista tindrà l’obligació d’aportar altres materials, 

que compleixin les Prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu 

unitari. 

 

- El contractista obtindrà, a càrrec seu, l’autorització per a l’ús de préstecs, i aniran 

també a càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es 

presentin.  

 

- El contractista notificarà a la direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les 

procedències dels materials que es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les 

dades necessàries, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat.  

 

- En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials, la procedència 
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dels quals no hagi estat aprovada pel director de les obres.  

  

 

21 ABOCADORS  
 

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, la 

localització d’abocadors autoritzats, així com les despeses que comporti llur utilització, 

seran a càrrec del contractista.  

 

Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu 

a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la 

memòria, ni l’omissió en l’esmentada justificació de l’operació de transport als 

abocadors, seran causa suficient per al·legar modificació del preu unitari, que apareix 

al quadre de preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació 

de transport a l’abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat 

sí que la inclou.  

 

Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material 

obtingut de l’excavació de l’esplanament, fonaments o rases, s’ha d’utilitzar per a 

terraplè, replens, etc., i la direcció d’obra rebutja aquest material perquè no compleix 

les condicions del present Plec, o bé existeixen residus o material de possible toxicitat, 

el contractista haurà de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a cap 

abonament complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del 

contracte per haver emprat majors quantitats de material procedent de préstecs.  

 

En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de 

les disposicions vigents que facin relació al transport i abocament de materials, 

autoritzacions i permisos necessaris.  

 

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de la complimentació de la normativa 

vigent en matèria de medi ambient.  

 

El director de les obres podrà autoritzar abocaments de terres a l’interior d’àrees 

parcel·lades, zones verdes i d’equipament, amb la condició que els productes 

abocats siguin expressament autoritzats per la direcció i estesos i compactats 
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correctament. Les despeses de l’esmentada extensió i compactació dels materials 

seran a càrrec del contractista, ja que es consideren incloses als preus unitaris. D’altra 

banda, no es podrà extreure cap tipus de material de les àrees esmentades al 

paràgraf anterior, sense l’autorització expressa del director de l’obra.  

 

La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la 

direcció tècnica de l’obra. En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec 

del contractista la reposició del material extret.  

  

 

22 INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES  
 

El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució 

de les obres, sigui possible realitzar treballs de jardineria, edificació en espais 

parcel·lats, obres complementàries, com ara l’execució de xarxes elèctriques, 

telefòniques, o altres treballs. En aquest cas, el contractista complirà les ordres de la 

direcció de l’obra, referents a l’execució de les obres, per a les fases que marqui la 

direcció de les obres, a fi de delimitar zones amb determinades unitats d’obra 

totalment acabades i d’endegar els treballs complementaris esmentats.  

 

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, 

deguts a l’esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus de 

contracte, i no podran ser, en cap moment, objecte de reclamació.  

  

 

23 RECEPCIÓ D’OBRA I TERMINI DE GARANTIA  
 

23.1 NETEJA FINAL DE LES OBRES 
 

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la 

seva recepció, a la neteja general de l’obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, 

runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis que segons la direcció d’obra 

no s’hagin de conservar durant el termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar 

l’obra  executada en perfecte estat de policia.  
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23.2 RECEPCIÓ DE LES OBRES 

  
Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció 

tècnica de les obres practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del 

contractista. Si les obres es trobessin en estat de ser admeses s’iniciaran els tràmits per a 

la seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes es farà constar i es 

donaran al contractista les instruccions oportunes per arranjar els desperfectes 

observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica  

efectuarà un nou reconeixement i, en el cas que els arranjaments s’hagin efectuat 

correctament, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció.  

 

Abans de la recepció, el contractista aportarà a la direcció tècnica tota la 

documentació necessària sobre els serveis realment executats.  

 

Així mateix i previ a la recepció, el contractista aportarà a la direcció facultativa les 

actes de recepció signades, per les diferents companyies, de tots els serveis: aigua, 

telèfon, gas i mitjana i baixa tensió, i pel que fa a la legalització de la instal·lació 

d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus d'instal·lació elèctrica, haurà 

d’aportar tota la documentació necessària (projectes i butlletins, contracte de 

manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d’acord amb la 

normativa vigent.  

 

En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l’article 147.5 de la LCAP.  

 

23.3 TERMINI DE GARANTIA 
 

El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la signatura de 

l’acta de recepció, llevat que en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el 

contracte, es modifiqui expressament aquest termini.  

 

Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra 

principal, balisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions 

elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).  

 

En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la 
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construcció, degut a l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest 

respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la 

recepció.  

 

 

24 CONSERVACIÓ DE LES OBRES  
 

La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació 

i tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de 

funcionament i policia.  

 

L’esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sobre el mateix 

contracte (obra principal, balisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, 

instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 

  

El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’endegament de les obres fins a la 

seva recepció. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del 

contractista.  

 

També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o 

que hagin estat objecte de robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul 

de les seves previsions econòmiques, les despeses corresponents a les dites reposicions 

o a les assegurances que siguin convenients.  

  

 

25 DISPOSICIONS APLICABLES  
 

A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran 

d’aplicació les disposicions següents:  

 

- Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques (LCAP).  

- Reglament General de Contractació de l’Estat, aprovat per Decret 3410/1975 de 

25 de novembre, i les disposicions modificatives d’aquest, mentre no s’oposi al que 

estableix la LCAP.  
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- Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, 

aprovat per Decret 3854/1970 de 31 de desembre, en tot allò que no s’oposi al que 

estableix la LCAP.  

- Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractació 

d’aquestes obres.  

- Decret 2/1964 de 4 de febrer sobre revisió de preus, i disposicions complementàries, 

en tot allò que no s’oposi al que estableix la LCAP.  

- Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització I 

enginyeria civil, Institut de la Construcció de Catalunya.  

- Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de 

juliol de 1967 i d’11 de maig de 1971, Normes UNES esmentades als documents 

contractuals i, complementàriament, la resta de les Normes UNE.  

- Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl “José Luís Escario”, 

Normes DIN, ASTM I altres normes vigents a altres països, sempre que siguin 

esmentades a un document contractual.  

- Decret 136 de la Presidència del Govern de 4 de febrer de 1960, pel qual es 

convaliden les taxes dels laboratoris del Ministerio de Obras Públicas.  

- Codi de circulació vigent.  

 

Ferms i Paviments 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de Carreteres 

(PG-4), aprovat per l’ordre circular 8/2001 de 18 de gener de 2002.  

- Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 

de juny de 1989.  

- Nota de servei sobre capes tractades amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment), de 

13 de maig de 1992.  

- Ordre circular 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 8 de setembre de 

1989.  

- Nota de servei complementària de la O.C. 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva 

d’obres”, de 9 d’octubre de 1991.  

- Instrucció per a la recepció de calçs en obres d’estabilització de sòls RCA/92, 

aprovat per l’ordre circular de 18 de desembre de 1992. 

-  Instrucció per al control de fabricació i posada en obres de mescles bituminoses.  

- Instrucció 6.1.I.C1975.- Firmes flexibles, aprovada per OM 12/3/76.  

- Instrucció 6.2.I.C1975.- Firmes rígidos, aprovada per OM 12/3/76.  
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Estructures   

-  Instrucció relativa a les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres, 

aprovada per Ordre de 26 de febrer de 1972 (B.O.E. núm. 93 de 18 d’abril de 1972). 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), aprovada per Decret. 

- Norma de Construcció Sismoresistent NCESE-02 (27-9-02).  

- N.T.E. Normes Tecnològiques de l'Edificació.  

- Normes MV. Normes MV del MOPU.  

- N.I.E.T.-F Normes de l'Institut Eduardo Torroja sobre Obres de Fábrica.  

- H.P.5-79 "Recomendaciones para la disposición y colocación de armaduras. 

Instituto  

- Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento”.  

- Instrucció H.A. per a estructures d’acer del Instituto Eduardo Torroja de la 

Construcción y del Cemento, en aquells punts no especificats al present Plec o a 

les Instruccions Oficials.  

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres PG-4-1988, i 

ponts del MOPU, juliol de 1976. 

- Llei 7/1993 de 30 de setembre, de Carreteres, DOG 1807 11/10/93.  

- MV-201. Norma MV-201/1972; murs resistents de fàbrica de totxana.  

Geotècnia  

- Orden Circular 314/90 T y P, de 28 d’agost, sobre “normalización de los estudios 

geológicogeotécnicos a incluir en anteproyectos y proyectos".  

- “Norma Tecnológica de la Edificación: Cimentaciones. Estudios Geotécnicos”  

(NTE-CEG). 

- NLT/72 "Normas de ensayo del Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo del 

centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas".  

Ciments i Guixos   

- R.C.-03 "Instrucción para la recepción de cementos". 

- RY-85 "Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos y escayolas", RT-

85.  

- RB-90 "Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques 

de hormigón en las obras de construcción". B.O.E. núm. 165/1990.  

- RL-88 "P.G.P.T.G. para la recepción de los ladrillos cerámicos" B.O.E. núm. 185/1988  
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Pintures 

- Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban 

Terradas.  

 

Edificació 

- Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura 1960 

(adaptat pel Ministeri de  l'Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973).  

- Normes Tecnològiques de l'Edificació.  

- Codi Tècnic de l’Edificació. 

 

Instal·lacions Elèctriques i Enllumenat  

- “Reglament Electrotècnic per a baixa tensió, aprovat pel Real Decret 842/2002, 

2/08”.  

-  “Normas tecnológicas de la edificación NTE-IE Electricidad”:  

IEB “Baja tensión”.  

IEE “Alumbrado exterior”.  

IEI “Alumbrado interior”.  

IEP “Puesta a tierra”.  

IER “Red exterior”.  

IET “Centros de transformación”.  

  

Instal·lacions de Fontaneria i Sanejament  

- “Normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua” (BOE 13 

gener   1976 i 14 de març de 1976).  

- “Normas para fontaneria y saneamiento” del “Instituto Eduardo Torroja”.  

- “Aparatos a presión” (BOE 29 maig i 28 juny de 1979).  

- “Aparatos destinados a calentar o acumular agua caliente. Fabricados en serie. 

ITC- MIE-AP”. (BOE 21 de juny i 13 d’agost de 1985).  

- “Reglamento de instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente 

sanitaria” (BOE 6 agost 1980).  

- R.D. 358/1985 “Normas técnicas sobre grifería sanitaria para locales de higiene 

corporal” (BOE 22 març 1985).  

- Orden 14/5/9186 “Especificaciones técnicas de los aparatos sanitarios cerámicos 

para locales de higiene corporal” (BOE 4 juliol 1986).  
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- Seran també d’obligat compliment les Normes i Costums particulars de les 

companyies  subministradores i de serveis afectats (aigua, electricitat, telèfon i gas).  

Instal·lacions de Ventilació  

- NBE-CPI-96 Capítol 4. Artícle 18. Instal·lacions i serveis generals de l’edifici.  

- RD1 Annex III. Condicions Ambientals en els Llocs de Treball. 

- RITE 02.2.2. Qualitat de l’aire interior i ventilació.  

 

Instal·lacions de Protecció Contra Incendis  

NBE-CPI 96 Norma Bàsica NBE-CPI 96 sobre condicions de protecció contra incendis en  

els edificis.  

 

Senyalització de l’obra 

- Instrucció 8.3-IC “Senyalització d’obra”, de 31 d’agost de 1987.  

- Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d’obra.  

- Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalització, balisament, defensa i acabament 

d’obres fixes en vies fora de poblat.  

 

Urbanització 

- En tots els projectes d’urbanització i d’edificació serà preceptiu el compliment de 

les determinacions dels capítols I, II i III del Títol Segons del Decret 100/1984, de 10 

d’abril, del Departament de Sanitat i Seguretat Social, sobre supressió de barreres 

arquitectòniques.  

 

Seguretat I Salut 

- Reglament de  seguretat del treball a la Indústria de la  Construcció i Obres 

Públiques (Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964).  

- Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964).  

- Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92) 

 

La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la 

nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat 

a la data del contracte.  

 

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en 
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compte, en tot moment, les condicions més restrictives.  

 

 

26 ABONAMENT DE LES OBRES  
 

26.1 AMIDAMENTS DE LES OBRES 
 

L'amidament es regirà amb els criteris de projecte i s'amidaran les obres realment 

executades. En cas d'indefinició del criteri d'amidaments serà d'aplicació els del PG-3.  

 

L’abonament serà per amidament d’unitat correctament executada i aprovada per la 

D.F. i per l’Administració. En cas d’haber unitats que per ordre de la D.F. no s’executin, 

no s’abonaran, sense dret a cap reclamació del contractista. Les certificacions haurán 

de ser aprovades per la D.F. i l’Administració.  

  

26.2 PREUS DEL PROJECTE 
 

Els preus del projecte són els reflectits al quadre de preus núm. 1. En el cas d'unitats 

d'obra nova no contemplades en els preus de projecte seran vinculats els del quadre 

general de  l’ITEC I de l’IMU, que consideri la Direcció Facultativa. De no existir, 

s'establirà el corresponent preu contradictori. No es contempla en cap cas la revisió de 

preus.  

 

26.3 PARTIDES ALÇADES 
 

Les partides que figuren com a “pagament íntegre” a les Prescripcions Tècniques 

Particulars, als quadres de preus o als pressupostos parcials o generals, es pagaran 

integrament al contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen.  

 

Les partides alçades “per justificar” es justificaran a partir del quadre núm.1 i, si de cas 

hi manca, a partir dels preus unitaris de la justificació de preus.  

 

En cas d’abonament “segons factura”, el contractista tindrà en compte, al càlcul de 

la seva oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per administració, 
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ja que s’abonarà únicament l’import de les factures.  

  

 

 

Barcelona, Maig del 2009 

L’Autora del Projecte 

 

 

 

 

 

Lucía Hidalgo Olea 

Enginyeria de Camins, Canals i Ports. 
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1 CONDICIONS GENERALS 
 

1.1 OBJECTE, ABAST I DISPOSICIONS GENERALS.  

1.1.1 Objecte 
 
El present plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc 

estructurar l'organització general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels 

materials a emprar; igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el procés 

d'execució de l'obra; i per últim, organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar 

els amidaments i abonaments de les obres.  

  

1.1.2 Àmbit d'aplicació 
 
El present plec serà d’aplicació a les obres corresponents al Projecte Bàsic d’un 

Aparcament Subterrani amb la corresponent urbanització de la coberta, a la parcel·la 

de Cal Gana del municipi del Prat de Llobregat.  

  

1.1.3 Disposicions generals complementàries 
 
Els materials i l’execució de les obres compliran la normativa oficial vigent.  

 

1.2 DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.  
   

La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com 

de les que corresponguin a ampliacions o modificacions, estarà a càrrec d'una 

Direcció d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent.   

  

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la 

Direcció d'Obra gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en 

totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el Contractista.  

  

Seran base per al treball de la Direcció d'Obra:  

  

- Els plànols del projecte.  
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- El Plec de Condicions Tècniques.  

- Els quadres de preus.  

- El preu i termini d'execució contractats. 

- El Programa de treball formulat pel Contractista i  acceptat per GISA.  

- Les modificacions d'obra establertes per GISA.  

  

Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra:  

  

- Impulsar l'execució de les obres per part del contractista.  

- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de 

detalls de la definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les 

condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte.  

 

- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i  inici de les obres i tenir present 

que els replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix.  

 

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el 

Contractista.  

 

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la  documentació que, d'acord amb 

allò que estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el 

que determina les normatives que, partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, 

correspongui formular al Contractista als efectes de programació de detall, control 

de qualitat i seguiment de l'obra.  

 

- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi 

necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o  no 

amb la seva definició i amb les condicions d'execució i d'obra prescrites.  

 

- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les 

condicions prescrites, ordenar  al Contractista la seva substitució o correcció 

paralitzant els treballs si ho creu convenient.  

 

- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que 

cregui necessàries o convenients.  
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- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista.  

 

- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, 

'actualitzacions del programa  de Treballs inicialment acceptat.  

 

- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i 

condicions d'obres ocultes, abans de la seva ocultació.  

 

- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra  executada. Establir 

periòdicament informes sistemàtics i analítics  de l'execució de l'obra, dels resultats 

del control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes 

que l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposin per a 

evitar-los o minimitzar-los.  

  

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries 

que d'acord amb allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li 

siguin dictades per la Direcció d'Obra per a la regulació  de les relacions entre ambdós 

en allò referent a les operacions de control, valoració i en general, d'informació 

relacionades amb l'execució de les obres.  

  

Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la 

documentació o altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista 

per a facilitar la realització de les expressades funcions, normatives que seran d'obligat 

compliment pel Contractista.  

  

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin  

capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries 

objecte de les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal  

manera que estiguin sempre presents a l'obra persones capacitades i facultades per a  

decidir temes dels quals la decisió per part de la Direcció d'Obra estigui encarregada 

a persones presents a l'obra, podent entre unes i altres establir documentació formal 

de constància, conformitat o objeccions.  

  

La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al 

seu barem, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la 
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documentació definitòria de les obres.  

  

  

2 CONDICIONS GENERALS A CONSIDERAR EN EL PROJECTE I EN LA 

CONSTRUCCIÓ  
  

2.1 TIPOLOGIA  
  

L’Aparcament objecte d’aquest Projecte,  serà del tipus “aparcament de resisdents”.   

  

S'entén per aparcament de residents aquell destinat en tota la seva capacitat a  

places en règim de Cessió del Dret d'Ús o pupil.latge.   

   

2.2 VIGILÀNCIA PERMANENT  
  

Serà un aparcament amb vigilància permanent aquell en el qual hi hagi, com a 

mínim, una persona amb coneixements suficients per a poder detectar en tot moment 

qualsevol anomalia en el funcionament de les instal.lacions o una situació 

d'emergència i que pugui actuar d'acord amb un Pla d'Emergència predeterminat.  

  

2.3 LIMITACIONS D’ÚS  
  

En l’aparcament, es disposarà indicacions ben visibles a l'entrada advertint de la no  

admissió d'automòbils propulsats per gas butà o similars. Tampoc s'autoritzaran 

assortidors de subministrament, o dipòsits de carburant, tallers de reparació ni altres 

instal.lacions de neteja, reparació o manteniment de vehicles automòbils.  

  

2.4 NORMES REFERENTS A LA CONSTRUCCIÓ SOTA JARDÍ O PLAÇA  
  

El projecte de construcció d'aparcament en el subsòl d'un jardí o plaça serà 

compatible amb la futura ordenació de superfície, essent preceptiu l'informe dels 

Serveis Tècnics corresponents al respecte.  

 

2.5 MODELS APROVATS PER L'AJUNTAMENT  
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Tots els elements utilitzats en la construcció de l'aparcament que emergeixen per sobre 

del nivell de la rasant hauran d'ajustar-se als models aprovats per l'Ajuntament del Prat 

de Llobregat,  i ésser compatibles, amb la futura ordenació de la superfície.  

   

2.6 DIMENSIONS MÍNIMES DE LA NAU DE L’APARCAMENT  
  

2.6.1 Alçada mínima  
 
Els locals destinats a aparcament tindran una alçada lliure mínima de 2,20 m. en les 

zones de circulació (passadissos i rampes). A l'exterior s'indicarà l'alçada màxima dels 

vehicles que hi puguin entrar, inferior al menys en 10 cm (0,10 m) a l'alçada lliure del 

local  i del seu accés.  

  

2.6.2 Dimensions mínimes de places i passadissos  
  

2.6.2.1 Places  
 
Cada plaça d'aparcament disposarà com a mínim d'un espai de 4.50 m. per 2,20 m. 

Les dimensions mínimes de les places d'aparcament podran reduir-se puntualment, per 

columnes o altres elements, fins a 20 cm. (0,20 m.)  

  

2.6.2.2 Places per a persones discapacitades  
 
Amb la finalitat de cobrir el servei per a minusvàlids, es disposarà en el lloc més pròxim 

a l’accés de vianants accessible per a aquells, places d’una amplada mínima de 3’30 

m.,  en la proporció d’una per cada cent cinquanta places de capacitat o fracció de 

l’aparcament. Aquestes places es senyalitzaran convenientment.  

  

2.6.3 Circulació de vehicles  
  

2.6.3.1 Passadissos  
 
Els passadissos de circulació tindran les dimensions adequades a la disposició dels 

cotxes en l'aparcament i a les seves pròpies dimensions. Les amplades mínimes en 
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funció de l'angle de col.locació de les places respecte a l'eix del passadís i de 

l'amplada de les places s'indiquen a la Taula 2.1 

 

 

Taula 2.1  Amplades de places i passadissos 

 
 

 

2.6.3.2 Entrada i sortida de vehicles  
 
Els aparcaments subterranis disposaran, com a mínim, d'una via d'entrada de vehicles i 

d’una altra de sortida, ja sigui en rampes independents o en una de sola. Aquests vials, 

en especial els que siguin de sortida de vehicles, es procurarà situar-los de manera que 

no incideixin sobre un pas de vianants. Estaran dotats dels senyals de circulació 

preceptius per a advertiment de vianants i vehicles.  

  

Les amplades mínimes entre paraments verticals de les rampes d'entrada i de sortida 

dels aparcaments seran les que s'indiquen a la Taula 2.2.   

  

Les zones on estan les barreres que permeten l'entrada i la sortida de l'aparcament i en 

les que se situa la cabina de control podran ser més estretes.  

  

  

Taula 2.2  Amplades mínimes de les rampes d'entrada i de sortida, en m 
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El pendent màxim de les rampes d'entrada i sortida serà l'indicat a la Taula 2.3. Els 

valors que hi figuren es mesuren sobre l'eix del carril interior, en rampes corbes de doble 

sentit, o sobre l'eix de la calçada de circulació, en tots els altres casos. Les rampes es 

divideixen en tres trams: un de central, principal, el pendent del qual no pot ser més 

gran del 17% i un altre a cada extrem, de transició, amb una llargada de 4 m. i el 

pendent indicat a la Taula 2.3. Tanmateix, si el pendent necessari és menor o igual del 

10%, només caldrà efectuar la transició superior de la rampa de sortida, essent possible 

de substituir la resta per acords circulars de radi mínim igual a 5 m.  

  

 

Taula 2.3  Pendent màxim de les rampes d'entrada i sortida 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     (A.v.: acord vertical)  

  

 

El radi mínim en rampes corbes és de 7,00 m. a l'eix de les rampes d'un sol sentit de 

circulació, o de 6,00 m., mesurats a l'eix del carril interior, en les que són de doble sentit.  

Les rampes per a un sol sentit de circulació podran ésser utilitzades alternativament, en  

un o altre sentit, mitjançant la senyalització adequada.  

  

2.6.4 Circulació de persones  
  

2.6.4.1 Accés i sortida de persones  
 
L’accés i sortida de persones a l’aparcament s’efectuarà a través d’espais exclusius, 

destinats únicament al servei propi.  
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2.6.4.2 Nombre d’escales  
 
Es disposarà una escala amb comunicació a l’exterior per cada 2.500 m2, o fracció, 

de superfície edificada per planta, amb un nombre mínim de dues escales. La 

distància màxima a recórrer des de qualsevol punt de l’aparcament fins a una escala 

que comuniqui directament amb l’exterior, o fins a aquest, no serà superior a 50 m.  

  

2.6.4.3 Característiques de les escales  
 
Les escales seran de RF-120, com a mínim, i d’amplada igual o superior a 1’20 m., i la 

seva comunicació amb cada planta s’efectuarà a través d’un vestíbul tancat de 2’50 

m2., de superfície mínima i d’una amplada no inferior a 1’20m. Aquest vestíbul anirà 

tancat amb portes de RF-60, que s’obriran en el sentit de l’evacuació de les naus 

d’aparcament, quedant un espai en el seu interior lliure de l’escombrada de les portes 

de 1’20 x 1’20 m2 com a dimensions mínimes.  

  

Aquestes portes tindran un sistema de tancament capaç de realitzar la maniobra 

d’obertura mitjançant una lleugera maniobra i un sistema de retorn de la porta a la 

posició tancada.  

 

Disposaran d’un element vidrat transparent de 0’10 m2., com a mínim, situat a l’altura 

de la vista de forma que permeti percebre la proximitat de persones a la porta.   

 

En aquelles que siguin d’accés per a minusvàlids, els manubris i element vidrat 

s’adaptaran a aquesta circumstància.  

  

2.6.4.4 Utilització dels accessos de vehicles  
 
Les rampes, tant les d’entrada o sortida de l’aparcament, com les d’intercomunicació, 

podran ser utilitzades pels vianants sempre que disposin d’una vorera de 0,70 m. 

d’amplada i 0,12 m. d’alçada, com a dimensions mínimes. Tanmateix, a efectes de 

càlcul de vies d’evacuació, únicament podran comptabilitzar-se els accessos de 

vehicles situats en les plantes a nivell de la rasant del carrer i que disposin d’una porta 

que permeti una fàcil obertura manual.  
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2.6.4.5 Accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda  
 
Com a mínim, un dels accessos a l’interior de l’aparcament o garatge-aparcament 

haurà d’estar desproveït de barreres arquitectòniques que impedeixin o dificultin 

l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda.  

Els vestíbuls d’independència que comuniquin aquest accés amb les naus 

d’aparcament hauran d’adaptar-se a aquesta circumstància. L’element vidrat de les 

portes, en el cas que n’hi hagi, s’adaptarà en dimensions i situació a aquest ús, així 

com els manubris i resta d’elements.  

  

En les vies d’accés als accessos desproveïts de barreres arquitectòniques s’admetran 

petites diferències de nivell, sempre que no sigui possible resoldre l’acord mitjançant un 

element continu. El desnivell no serà superior a 2 cm. i s’arrodonirà o bé s’aixamfranarà 

el cantell a un màxim de 45º.  

  

2.6.4.6 Ascensors  
 
Els aparcaments subterranis disposaran d’ascensors, accessibles des de la rasant del 

carrer i que serveixin a totes les plantes, per a una capacitat mínima de 6 persones, de 

manera que l’àrea màxima servida per ascensor en cada planta sigui de 3.500 m2.  

 

L’accés fins a un ascensor des de les naus d’aparcament s’efectuarà a través d’un 

vestíbul d’independència. Aquest vestíbul podrà ser compartit amb una escala.  

 

Quan l’accés i evacuació de les persones amb disminucions físiques es faci a través 

dels ascensors, aquests hauran d’acomplir les especificacions vigents en la normativa, 

tant pel que fa a les seves característiques, com a les de la instal.lació i a les 

condicions d’accés.  

 

Els ascensors disposaran d’un timbre d’alarma que haurà de sonar a la nau 

d’aparcament. Aquest timbre haurà de disposar d’un sistema autònom d’energia que 

haurà de permetre el seu funcionament, durant una hora com a mínim, en cas de 

fallida del subministrament, entès segons s’especifica en l’article 29è.   

  

Quan l’aparcament estigui obligat a tenir una instal.lació d’interfonia, es situarà també  

una terminal d’interfonia connectada a la xarxa general de l’aparcament.  
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Així mateix, els ascensors estaran dotats d’un sistema automàtic que, en cas de fallida 

del subministrament elèctric, permet baixar la cabina a la planta inferior i l’apertura de 

les portes.  

 

2.7 PENDENT DE LES NAUS D'APARCAMENT  
  

Les naus d'aparcament no podran tenir un pendent superior a un 5%, mesurats segons 

l'eix longitudinal de les mateixes. Així mateix, hauran de tenir un pendent mínim en tots 

els seus punts d'un 1%, per a permetre l'evacuació de les aigües que s'hi puguin 

abocar.  

 

2.8 ESTRUCTURA  
  

2.8.1 Disposicions generals  
 
La coberta podrà ser de llosa alleugerida i en aquest cas, amb casetó recuperable, 

justificant en tot moment el compliment de les normatives relatives amb les accions i 

càrregues, així com la protecció al foc.  

 

La coberta es situarà a la cota sota rasant que defineixin els serveis tècnics municipals 

(d’acord amb les previsions urbanístiques de la zona), i en tot cas serà apte per les 

sobrecàrregues d’ús establertes en la “Instrucción a considerar en el proyecto de 

puentes de carreteras del MOPU”  

  

2.8.2 Condicions generals d’execució de Pilons in situ  
 
De cada piló es realitzarà una part, en què constarà la data d’execució, diàmetre, 

longitud assolida, volum de formigó i armadures utilitzades i qualsevol variació, 

respecte el projecte amb tots els incidents observats durant el curs de l’execució.  

 

En els pilons d’extracció, s’indicaran les capes de terreny atravesades, i la longitud 

d’encastament assolida en la punta.  

 

L’armadura longitudinal del piló, s’empalmarà mitjançant un salapament de 40 cm. 

Mínim, i es cordarà amb un filferro a tota la longitud del mateix.  
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Si s’utilitzen cèrcols com armadura transversal, el tancament es farà mitjançant un 

solapament de 8 cm, com a mínim, i es soldaran i cordaran amb filferro, en tota la 

seva longitud. En la longitud de solapament es disposaran de manera alternativa, 

cèrcols successius, i es cordaran totes les armadures, formant una jaula que haurà de 

soportar les operacions de formigonat.   

 

Aquesta s’introduirà en el fons de la perforació, neta, exempta d’òxid no adherent, 

pintura, greix o qualsevol altre substància perjudicial.  

 

El formigonat podrà realitzar-se de manera contínua o discontínua, si es realitza en sec 

o en aigua.  

Es vigilarà la posició de les armadures durant el formigonat.  

 

El piló, un cop acabat, haurà de quedar formigonat a una altura superior a la 

definitiva, excés que serà enderrocat un cop hagi endurit el formigó. L’alçada d’excés 

serà com a mínim la meitat del diàmetre quan el cap quedi per sobre del nivell freàtic.  

 

Després de l’enderroc del cap dels pilons, aquests sobresortiran del terreny una 

longitud mínima que permetrà l’encastament del formigó, en l’encep, 5 cm. Mínim.  

 

2.8.3 Sobrecàrregues a considerar en el càlcul de l’estructura  
 

2.8.3.1 Naus d’aparcament  
 
Els sòls de les naus i rampes dels aparcaments es calcularan amb una sobrecàrrega 

d’ús de 200 kg/m2 i dues càrregues puntuals de 1.000 Kg. sobre un àrea de 0,20 x 0,20 

m2, actuant separadament, segons es descriu a la instrucció de formigó estructural 

EHE-08. Tanmateix, quan l’alçada lliure sigui superior a 2,50 m. la sobrecàrrega 

repartida haurà de ser de 500 Kg/m2 i les dues càrregues, de 4.500 Kg.  

 

2.8.3.2 Murs   
 
Les empentes sobre els murs pantalla seran les que resultin d’aplicar la llei de Rankine a 

les característiques del terreny, més les influències de les sobrecàrregues que puguin 
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producir-se, entre les quals cal anomenar les de les fonamentacions d’estructures o 

edificacions properes i les del trànsit de vehicles pesants prop del coronament.  

 

Tanmateix, pel dimensionament dels apuntalaments o els ancoratges provisionals 

caldrà considerar una llei uniforme d’empentes que resulti bé d’aplicar les lleis 

d’empenta de Peck o bé de fer el repartiment uniforme de la resultant d’empentes de 

la llei de Rankine, en qualsevol cas, les empentes per l’estat definitiu hauran de 

considerar-se amb els coeficients d’empenta al repòs.  

  

2.8.3.3 Lloses de subpressió  
 
En els aparcaments on la cota de base de solera de la planta inferior estigui per sota 

del nivell freàtic, actual o previsible, haurà de disposar-se d’una llosa de subpressió.  

 

Aquesta haurà de suportar la càrrega corresponent a l’empenta de l’aigua produïda 

per la diferència entre la cota inferior de la llosa i el nivell freàtic, incrementada en 1m., 

per raó de les variacions estacionals o circumstancials que puguin produir-se en aquest 

últim.  

  

2.8.3.4 Altres sobrecàrregues  
 
Per a la resta d’elements de l’estructura, i per aquests ja esmentats en qualsevol altra 

circusmstància, les sobrecàrregues es cenyiran a les que la normativa vigent assenyali 

en cada cas.  

  

2.9 IMPERMEABILITZACIÓ  
  

Estigui o no indicat en els plànols s’impermeabilitzaran totes les cobertes, lloses i 

paraments horitzontals o verticals que puguin estar en contacte amb aigües de pluja, 

ja sigui directament o d’escorrentia, i siguin susceptibles de crear goteres o filtracions a 

l’interior.  

 

S’haurà de preveure la impermeabilització del sostre de coberta, la qual haurà d’estar 

convenientment protegida contra les accions mecàniques exteriors.   
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La impermeabilització de coberta estarà protegida mitjançant una capa de formigò 

de mínim 5 cm amb una malla d’acer #20x 20 Ø 4. 

 

La superfície a impermeabilitzar presentarà una absència total d’aigua líquida visible.   

 

El trasdós dels murs encofrats a reblir de terres s’impermeabilitzarà amb pintura 

asfàltica, amb una dotació mínima de 1 kg/m2 amb un gruix mínim de 1 mm. En la 

part inferior de l’excavació del trasdós es col·locarà un drenatge amb tub de plàstic 

perforat de Ø 110 mm desaiguant a uns pericons cecs que envien l’aigua recollida al 

pou de bombes mitjançant un baixant connectat a la xarxa general de l’aparcament.  

 

Al voltant del tub de dren, es col.locara tela drenant de 20 mm de gruix i 0,75 Kg/m2. El  

rebliment del trasdós dels murs s’haurà de fer amb sauló compactat al 95% del PM.   

 

2.10 PAVIMENTS  
  

El paviment de les zones de circulació de vehicles serà continu i antilliscant, serà 

impermeable quan es prevegi la seva neteja amb aigua o altres líquids.   

  

A les rampes i zones en corba, a més a més, haurà de disposar d’una especial 

rugositat, que pot aconseguir-se mitjançant l'edició de sorra de quars a la capa de 

rodadura del paviment.   

  

Així mateix, haurà d’acomplir les característiques que s’exigiexen als materials a 

emprar en aparcaments a la normativa de prevenció d’incendis vigent.  

  

Envers les zones de circulació de persones, el paviment haurà de permetre un pas 

sense entrebancs, i haurà de disposar de la rugositat adient en les zones amb graons o 

pendents.  

 

2.11 ACABATS  
  

2.11.1 Murs de suport de terres  
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Els murs perimetrals de suport de les terres podran anar vistos únicament en el cas 

d’haver estat realitzats mitjançant encofrats que els donin aquesta condició. En tots els 

altres casos, caldrà disposar d’envans, fets amb materials de garantida durabilitat front 

a l’atac de la humitat. Entre l’envà i el mur de suport de les terres hi haurà prou 

distància per a permetre l’existència d’una càmera de ventilació, per al funcionament 

de la qual l’envà tindrà les adequades obertures situades prop del terra i del sostre, així 

mateix, dins la càmera s’haurà de disposar un sistema de drenatge de les possibles 

filtracions que puguin produir-se a través del mur de suport de les terres, connectat 

amb la xarxa d’evaquació d’aigües de l’aparcament.  

  

2.11.2 Parets i sostres  
  

Les parets i sostres de totes les dependències de l’aparcament hauran d’anar pintades 

amb pintura plàstica, excepte les parets dels serveis higiènics i vestidors, que hauran de 

ser, com a mínim, enrajolades amb rajola de València a tota alçada.  

  

2.12  CONTROL  
  

L’aparcament disposarà d’una cabina de control pròxima a la rampa de sortida per la 

seva utilització per part del personal de seguretat i vigilància, en aquest espai es 

situaran els quadres o armaris: elèctric, contra incendis, detecció de C02, megafonia i 

vigilància / gravació del circuit tancat de TV.  

   

2.13 SERVEIS HIGIÈNICS  
  

A la planta accessible per a les persones disminuïdes, s’instal.laran els serveis sanitaris 

separats per a homes i dones en nombre suficient d’acord amb la capacitat de 

l’aparcament, els quals disposaran de cabines adaptades a la seva utilització per les  

persones discapacitades, en nombre i de les característiques fixades en la normativa 

vigent.  

 

Disposaran de ventilació forçada.  

  

Hi haurà, com a mínim:  
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- Una unitat de lavabos per a homes, composta per WC, lavabo i urinari, per cada 

500 places d’aparcament o fracció.  

- Una unitat de lavabos per a dones, composta per WC, i lavabo, per cada 500 

places d’aparcament o fracció.  

  

2.14 XARXA D’EVACUACIÓ D’AIGÜES  
  

2.14.1 Recollida de les aigües  
 
 La naus d’aparcament disposaran d’embornals, adequadament repartits, per a donar 

sortida a l’aigua que s’hi pugui abocar. Aquests embornals estaran connectats a la 

xarxa d’evacuació mitjançant els baixants corresponents, que desguassaran en ella a 

través de pericons registrables, la connexió entre els embornals i la xarxa d’evacuació 

d’aigües haurà de disposar d’algún element sifónic, que impedeixi que les olors de la 

pròpia xarxa se sentin a les naus.  

  

2.14.2 Xarxa d’evacuació d’aigües  
 
L’aparcament tindrà una xarxa de canonades i pericons registrables que permetrà 

que les aigües captades pels embornals siguin conduïdes fins a l’element de  connexió 

amb la xarxa municipal.  

  

Les canonades tindran un diàmetre mínim de 200 mm. per als ramals provinents d’un 

màxim de 3 baixants, i de 250 mm. per a la resta de ramals i per als conductes 

principals. En les unions entre 2 o més trams de canonada i en els canvis de direcció es  

disposaran pericons de pas, tots els pericons hauran de tenir una mida interior mínima 

de 60 cm., per a permetre la neteja.  

  

2.14.3 Connexió a la xarxa pública  
 
La connexió de la xarxa d’evacuació a la xarxa de clavegueram s’haurà de realitzar 

sempre a través d’un pou de bombeig, tancat mitjançant un sistema estanc, amb 

dues bombes submergibles de capacitat suficient per a evacuar el cabal que hi pugui 

entrar, i de les característiques que s’exposen en l’article corresponent del present 

Plec.   



                ETSECCPB - Lucía Hidalgo Olea                                                                   PLEC DE PRESCRPICIONS TÈCNIQUES 
 

Aparcament Subterrani a la parcel.la de Cal Gana i Urbanització de la Coberta. 50 

Tan sols podria prescindir-se d’aquest pou si el punt més baix de la xarxa d’evacuació 

de l’aparcament pogués desguassar per gravetat i si, segons els Serveis Tècnics de 

l’Ajuntament, no hi hagués cap possibilitat que es produís un reflux des de la xarxa 

pública en dies de màxima avinguda d’aquesta. les bombes connectaran amb un 

pou visitable construït a la part exterior de l’aparcament a través de sengles 

canonades d’impulsió, que tindran un sistema d’interconnexió i vàlvules de pas i de 

retenció en la seva part inferior. Des d’aquest pou, les característiques del qual seran 

les mateixes que les dels de la xarxa de clavegueram públic, es conduiran les aigües 

fins a la claveguera pública mitjançant un clavegueró de 400 mm. de diàmetre mínim.  

    

2.15 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA  

2.15.1 Condicions generals  
 
El conjunt d'elements i materials que conformin la instal.lació elèctrica hauran 

d'acomplir les especificacions contingudes en el "Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión" i les seves instruccions complementàries, o bé la norma que el substitueixi, així  

com les contingudes en aquest Plec.  

 

Les canalitzacions que, per la seva situació, poden ser objecte de topades o cops 

fortuïts durant la utilització de l'aparcament hauran de ser protegides convenientment, 

per evitar els danys que els hi poguessin ser ocasionats.  

 

Les preses de corrent i interruptors, situats en les naus d'aparcament, es col.locaran en 

caixes o cobertes protecttores  i a una alçada mínima de.1,50 metres sobre el sòl.  

  

La instal·lació d’energia que accioni els ventiladors, serà blindada iindependent 

d’altres línies. Descendirà per l’exterior del garatge i tindrà presa independent de la 

resta de l’edifici.  

  

2.15.2 Escomesa elèctrica  
 
Els aparcaments subterranis hauran de tenir doble escomesa de subministre elèctric, 

que asseguri, abans de 30 segons, el funcionament correcte de les instal·lacions de 

ventilació i sistemes de detecció.  
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2.16 INSTAL.LACIÓ D'ENLLUMENAT  
 

2.16.1 Nivells mínims d’enllumenat  
  

Als aparcaments i garatges-aparcaments, es consideren, a efectes d’enllumenat, cinc 

zones diferenciades:  

  

- Accessos i rampes per a vehicles.  

- Passadissos de circulació de cotxes.  

- Circulació de vianants.  

- Zones d’estacionament.  

- Dependències.  

2.16.1.1 Accessos i rampes per a vehicles  
 
En els accessos, la instal·lació d’enllumenat serà la suficient per assolir un nivell lumínic  

entre 400 i 500 lux.  

 

En rampes, el nivell lumínic serà de 150 lux.  

  

2.16.1.2 Passadissos de circulació de cotxes 
 
En els passadissos de circulació, entre les bateries d’estacionament, el nivell lumínic 

mínim serà de 100 lux. Es procurarà que els llums fluorescents, col·locats sobre l’eix del 

passadís, constitueixin una espècie d’indicador del camí per al conductor.  

  

2.16.1.3 Circulació de vianants  
 
En passadissos exclusius per a vianants, i escales, el nivell mínim serà de 50 lux.  

  

2.16.1.4 Zones d’estacionament 
 
En les zones exclusives d’estacionament, el nivell lumínic serà de 25 lux.  
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2.16.1.5 Dependències 
 
En la central de comandament, si hi fos, i en oficines, el nivell lumínic serà de 300 lux. En 

lavabos, serveis, etc., el nivell mínim serà de 50 lux.  

  

2.16.2 Enllumenat d'emergència i senyalització  
  

2.16.2.1 Enllumenat d'emergència 
 
Els aparcaments hauran d'estar proveïts d'enllumenat que asseguri, en els eixos dels 

passos principals, un nivell de 5 lux durant una hora com a mínim, en el cas que es 

produeixi una fallada en l'alimentació de la instal.lació d'enllumenat normal, entenent 

per fallada una baixada de la tensió de subministrament per sota del 70% del seu valor 

nominal.  

  

2.16.2.2 Enllumenat de senyalització 
 
Es disposarà de la senyalització convenient per a indicar de manera permanent la 

situació de les escales i sortides d'evacuació, assegurant-se en les condicions de  

fallada del subministrament indicades en l'apartat anterior, el seu funcionament durant  

una hora com a mínim.  

  

2.17 INSTAL.LACIÓ DE VENTILACIÓ  
  

2.17.1 Condicions Generals  
 
La ventilació dels aparcaments subterranis serà tal que faci impossible una 

concentració de monòxid de carboni superior a 1/10.000, calculada en períodes de 20 

minuts, o superior a 2/10.000, en valor instantani.   

  

Es pot admetre que es verifiquen aquestes condicions, amb caràcter general, si 

compten amb una renovació d'aire equivalent a sis (6) vegades el volum total de 

l'aparcament, amb una disposició d'entrades i sortides d'aire que eviti la formació de 

zones o espais morts.   
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La ventilació podrà ser natural o forçada, amb els condicionants que es prescriuen en 

els articles següents.  

  

2.17.2 Ventilació natural  
 
Només es tindran en compte, a aquest efecte, les obertures permanentment obertes 

directes a l'exterior i situades pel damunt de la rasant.  

 

Quan la ventilació sigui natural, les obertures tindran, com a mínim, un 8% de la 

superfície total de cada planta, quan aquestes es trobin correctament distribuïdes al 

llarg d'una sola façana, o un 5%, quan es trobin correctament distribuïdes al llarg de 

dues façanes oposades.  

  

2.17.3 Ventilació forçada  
 
La ventilació forçada haurà d'assegurar una renovació mínima d'aire de 6 renovacions  

horàries.   

 

La instal-lació s’haurà de sectoritzar, com a mínim, per plantes senceres, i disposarà, 

almenys, de dos grups o sistemes independents per a l'entrada de l'aire i la sortida del 

renovat.  

  

La velocitat de sortida de l'aire per les reixetes dels conductes de ventilació no 

superarà mai els 5 m/s.  

 

El comandament dels sistemes de ventilació estarà fàcilment localitzable í 

convenientment indicat, d'acord amb la normativa de protecció contra incendis 

vigent.  

 

La ventilació haurà de disposar d'un accionament manual i d'un altre automàtic 

mitjançant una xarxa de detectors de monòxid de carboni, adequadament disposats, 

en nombre igual o superior a dos per sector o un per cada 500 m2 o fracció, segons 

sigui més desfavorable. L'accionament en règim de servei serà l'automàtic, utilitzant-se 

el manual en casos excepcionals. El sistema manual haurà de permetre el 

funcionament separat dels sistemes d'entrada i sortida de l'aire.  
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Les reixes de captació d’aire de l'exterior estaran a una  alçada mínima de 1,5 m. 

sobre la rasant del carrer, en el seu punt més baix. La velocitat de l'aire en els reixes de 

sortida i captació de l'aire no superarà els 4 m/s, i la instal.lació es disposarà de manera 

que el nivell de so no superi els límits establerts en la normativa vigent.  

  

2.18 INSTAL.LACIONS ESPECIALS  
  

2.18.1 Telèfon exterior  
 
Es disposarà d'un telèfon connectat a la xarxa exterior, el qual haurà de situar-se a la 

sala de control i que tindrà, en els aparcaments mixtes, una terminal suplementària en 

la cabina de pagament, cas d'haver-n’hi, que estigui permanentment oberta. En tots 

els aparells de la xarxa, hi figurarà de forma visible el número de telèfon de la Caserna 

de Bombers més propera.  

  

2.18.2 Instal.lació d’Interfonia  
 
En els aparcaments mixtes, es disposarà d'un sistema d'interfonia, de manera que tot 

usuari es pugui comunicar en qualsevol moment amb la persona responsable. Els 

terminals es disposaran convenientment per que no hi hagi cap punt dels passadissos 

de circulació a més de 25 m de distancia de recorregut d'un d'ells, i també en els 

replans de planta de les escales.  

 

Aquesta instal.lació haurà de tenir un subministrament autònom d'emergència que 

permeti el seu funcionament durant dues hores, com a mínim, a ple rendiment, en cas 

de fallada del subministrament elèctric, en les condicions establertes en l'article 28è. 

Aquesta instal.lació substituirà la xarxa de polsadors d'alarma, en cas que aquesta fos 

necessària.   

 

2.18.3 Instal.lació de Megafonia  
 
En els aparcaments permanentment vigilats, s'instal·larà un sistema de megafonia que, 

per mitjà d'una instal·lació d'altaveus adequada i convenientment distribuïda, permetí 

donar instruccions als usuaris en cas de necessitat. Com a norma general, la distància 

entre dos altaveus no superarà els 25 m.  
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2.19 INSTAL.LACIÓ DE RUIXADORS AUTOMÀTICS  
 

En els aparcaments de més de 1500 m2 de superfície construïda per planta i que 

disposin de vigilància permanent, podrà suprimir-se la instal.lació de ruixadors 

automàtics si es disposa d'una instal.lació de detecció contra incendis compostad'una  

xarxa de detectors termovelocimètrics connectats a la central de senyalització; de 

detectors, adequadament distribuïts per les zones d'estacionament a raó d'un detector 

cada 30 m2 de superfície, mesurats en les esmentades zones.  

  

2.20 PREVENCIÓ I SEGURETAT CONTRA INCENDIS  
  

En els aparcaments o garatges-aparcaments subterranis, no s’admetran automòbils 

propulsats per gas butà o similars. Tampoc s’autoritzaran sortidors de subministrament, 

o dipòsits de carburant, ni tallers de reparació.  

 

Els elements estructurals dels aparcaments o garatges-aparcaments subterranis, seran 

de Resistència contra el Foc 120. Els elements secundaris de l’estructura podran ésser 

de Resistència contra el Foc 60.  
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3 CONDICIONS GENERALS RELATIVES ALS MATERIALS I L'EXECUCIÓ 

DE LES OBRES  
  

3.1 CONDICIONS GENERALS  
  

Tots els materials que siguin utilitzats en l'obra hauran de complir les condicions que 

s'estableixin en aquest Plec. Els esmentats materials hauran de ser examinats i assajats 

abans de la seva acceptació.  

 

En cas que la Direcció Facultativa ho estimi necessari, el Contractista adjudicatari 

haurà de presentar mostres dels materials a emprar, per tal que aquella pugui escollir 

el que estimi més convenient. El Concessionari avisarà a la Direcció Facultativa amb 

prou antelació perquè puguin fer ús d'aquesta facultat abans de fer la corresponent 

comanda.  

 

La utilització de materials de procedència autoritzada o recomanada en el present 

Plec no lliurarà, en cap cas, al Contractista que els materials compleixin les condicions 

que hi són especificades i podran ser refusades, en qualsevol moment, si es troben 

defectes de qualitat o uniformitat.  

  

El tipus i nombre d'assaigs a realitzar per a l'aprovació prèvia de procedència de 

materials seran fixats en cada cas. un cop fixada la procedència dels materials, la 

seva qualitat serà controlada periòdicament durant l'execució dels treballs, mitjançant 

assaigs, la freqüència dels quals ve indicada, per a alguns materials, a títol orientatiu, 

en aquest Plec.   

  

En tots els casos seran la Direcció Facultativa qui fixaran la freqüència i els tipus 

d'assaig a realitzar.  

  

Serà obligació del Contractista d'avisar a la Direcció Facultativa, amb antelació 

suficient, de I'emmagatzematge dels materials que han de ser utilitzats, a fi que puguin 

executar-se amb temps els assaigs oportuns.  

  

El Contractista subministrarà, al seu càrrec, les quantitats de qualsevol tipus de material 

(inclòs el formigó per a la confecció de provetes), necessaris per a realitzar tots els 
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exàmens o assaigs que ordeni la Direcció Facultativa per a l'acceptació de 

procedències i el control periòdic de la qualitat dels materials i de l'execució de l'obra.   

  

La presa de mostres haurà de fer-se segons les normes de l'assaig a realitzar o bé, si no 

existeixen, segons el que estableixi la Inspecció Facultativa. L'adjudicatari haurà de 

donar tot tipus de facilitats per a la realització del control de la qualitat dels materials i 

l'execució de l'obra.  

  

Tot material que hagi estat rebutjat serà retirat de l'obra immediatament.  

  

Els materials seran emmagatzemats de forma que s'asseguri la conservació de les 

seves característiques i aptituds per al seu ús en obra, i de forma que sigui fàcil la seva 

inspecció.   

  

Podrà ser ordenat, si cal, l'ús de plataformes adequades, coberts o edificis provisionals 

per a la protecció d'aquells materials que ho requereixin.  

  

Totes les dosificacions hauran de ser aprovades, abans del seu ús en obra, per la 

Direcció Facultativa, que podrà modificar-les en vista dels assaigs que es realitzin en 

obra i dels resultats obtinguts al llarg de l'execució dels treballs.  

  

3.2 REQUISITS PER A L'EXECUCIÓ  
  

El Contractista per a l'execució de les obres haurà de complir les següents condicions:  

  

- Atenir-se a les normes de la Direcció Facultativa per a les instal.lacions auxiliars i 

magatzem de materials a peu d'obra, sense entorpir el trànsit ni afectar el bon 

aspecte urbà de la ciutat.  

 

- Vigilar a les seves costes el material emmagatzemat a peu d'obra. No serà admès 

el material deteriorat durant aquest emmagatzematge.  

 

- Senyalitzar l'obra amb balisament i tanques de protecció adequades, a efectes de 

seguretat de trànsit de persones i vehicles, tot observant les disposicions oficials 

d'aplicació i les que resultin de la prudent apreciació del propi Contractista i sota la 
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seva responsabilitat.  

 

- Vigilar l'obra a les seves costes, des de I'inici fins a la recepció.  

 

- Observar les Ordenances Municipals d'aplicació.  

  

3.3 RECONEIXEMENT PREVI  
  

Abans de l'inici dels treballs, el Contractista efectuarà un esmenat reconeixement de 

totes les propietats particulars i serveis pròxims a l'obra que s'hi vegin afectats, per a 

tenir coneixement del seu estat previ a l'inici de les obres i redactarà la relació 

corresponent.  

  

Per a cada cas haurà de consignar el seu estat i posar-ho en coneixement de la 

Direcció Facultativa, que ordenarà les mesures a prendre i les precaucions que 

consideri convenients, inclòs la formulació d'un Acta notarial en la que s'hi reflecteixin 

aquestes circumstàncies.  

  

Totes les despeses que es produeixin en aquest reconeixement previ seran a càrrec del 

Contractista.  

  

També abans de l'inici de les obres, el Contractista farà el replanteig de les obres 

d'acord amb el projecte, el qual haurà de ser comprovat per la Direcció Facultativa, la 

qual aixecarà l'acta corresponent.   

  

Les obres hauran de començar dins els vint dies hàbils següents a la comprovació del 

replanteig.  

 

3.4 ESCOMESES DEFINITIVES  
 

El Contractista consultarà, en qualsevol cas, als serveis tècnics de les diverses 

companyies les especificacions í directrius que ha de seguir perquè puguin connectar 

als diferents subministraments.   

  

Haurà de realitzar tots els treballs necessaris seguint les instruccions dels tècnics 
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responsables de les diverses companyies subministradores.  

  

3.5 SENYALITZACIÓ I PRECAUCIONS  
  

Durant l'execució dels treballs, el Contractista evitarà d'entorpir el trànsit més d'allò que 

sigui imprescindible i evitarà, tant com sigui possible, molestar el veïnat amb rases 

obertes, terres remogudes, dipòsits de materials, voreres aixecades, etc.  

  

Els tipus d'aparells de senyalització, com tauler, tanques, etc., seran d'acord amb la 

normativa de l'Ajuntament de Barcelona al respecte i, a manca d'aquesta, s'estarà a 

allò que disposi la Direcció Facultativa, sent obligació del Contractista la seva 

col.locació en els llocs que li siguin indicats per aquesta Direcció, sense que allò suposi 

menyscabament algun en la responsabilitat dels danys que puguin produir-se per 

insuficiència o inadecuació de les senyalitzacions i precaucions.  

  

El tancat perimetral tindrà una alçada mínima de 2 m. respecte al nivell de la zona de 

circulacions; disposarà d'un empit opac a base de xapa plegada galvanitzada, d'una 

alçada de 1 m., i la resta serà amb malla galvanitzada de simple torsió. Seran a 

compte del Contractista les despeses que per vigilància i material de senyalització i 

precaucions, siguin ocasionades en compliment del pesent Article, així com les 

despeses per danys a tercers que es poguessin ocasionar per una senyalització 

insuficient o inadequada.  

  

3.6 MATERIALS NO ESPECIFICATS EN AQUEST PLEC  
 

Les unitats d'obra a realitzar, diferents de les previstes en el projecte, necessitaran 

l'aprovació de la Direcció Facultativa i, pel que fa a les condicions tècniques 

d'aquestes unitats, s'ajustaran a les següents normes:  

 

- Si poden deduir-se automàticament del Present Plec de Condicions, s'hi aplicaran 

directament.  

 

- En cas que no puguin deduir-se automàticament, es procedirà a l'estudi 

complementari.  

- El Contractista presentarà a la Direcció Facultativa tots els catàlegs, mostres, 
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informes i certificats dels diferents fabricants, que estimi necessaris per a la seva 

elecció i aprovació.  

 

- Si la Direcció Facultativa ho considera convenient, podrà exigir els assaigs oportuns, 

realitzats per laboratori homologat, per identificar la qualitat dels materials a 

utilitzar.  

 

3.7 PROVES DE CÀRREGA  
  

Es defineix com a prova de càrrega al conjunt d'operacions de control destinades a 

comprovar l'adequada concepció, l'estabilitat i el bon funcionament de l'obra. No es 

procedirà a la realització de les proves de càrrega fins desprès d'haver comprovat que 

el formigó ha assolit la resistència característica especificada en el Projecte.  

  

El tren de càrregues de la prova haurà de ser aprovat prèviament per la Direcció 

Facultativa.  

  

Durant el desenvolupament de les proves, seran adoptades totes les precaucions 

necessàries per a evitar un possible accident.  

  

En cas que aparegui cap defecte que la Direcció Facultativa consideri perillós se 

n'estudiaran les seves possibles causes i seran adoptades les mesures que la Direcció 

Facultativa consideri oportunes.  

  

Un cop finalitzades les proves es redactarà un Acta en la que, a més a més de les 

observacions que consideri oportunes la Direcció Facultativa, s'inclouran els següents 

apartats:  

 

- Dades generals. 

- Data, persones assistents a la prova, clau del Projecte i finalitat de la prova.  

- Descripció de les obres. 

- Estat de les obres previ a la realització de les proves.  

- Tren de càrregues utilitzat. 

- Aparells de mesura, amb descripció i marques.  

- Condicions meteorològiques.  
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- Punts de referència respecte als que s'hagin efectuat mesures i deixat constància 

per a identificacions futures.  

- Descripció de l'assaig i resultats obtinguts.  

- Estat final de l'obra.  
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4 CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS I L'EXECUCIÓ 

DE L'OBRA CIVIL  
  

4.1 CONGLOMERANTS HIDRÀULICS  
  

4.1.1 Ciments  
 
Compliran tot allò que s'especifica en els següents Plecs de Condicions vigents:  

  

"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos. RC-88". 

Article 202 del PG-4. Instrucción de Hormigón Estructural EHE.  

 

El Contractista tindrà els seus corresponents certificat d'homologació i certificat de 

conformitat de la producció, segons el Reial Decret 1313/1988, a disposició de la 

Direcció.  

 

4.1.2 Guixos i escaioles  
 
Hauran de complir tot allò que s'especifica en els següents Plecs de Condicions 

vigents:  

 

RY-85  

Article 203 del PG-4.  

  

4.1.3 Calç aèria  
 
Complirà l'Article 201 del PG-4 i, quan procedeixi, l'Article 3.1.2. de la Norma NBE-FL-90.  

  

4.1.4 Calç hidràulica  
  

Complirà l'Article 201 del PG-4 i, quan procedeixi, l'Article 3.1.2. de la Norma NBE-FL-90.  

  

4.2 ÀRIDS PER A FORMIGONS I MORTERS  
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Els àrids emprats en formigons hauran de complir les Instruccions EH-88 i EP-80 és, a dir:   

Instrucción de Hormigón Estructural EHE.  

  

A més de les característiques prescrites en aquests Articles, haurà de complir-se que 

l'equivalent de sorra, determinat segons la Norma NLT-113/72, amb l'assaig practicat en 

tres mostres diferents, no sigui inferior a 80.  

  

En els morters no podrà ser utilitzada, com a àrid fi, la pols de pedrera.  

  

En els formigons de pilons, ceps, fonaments i murs, el tamany màxim dels àrids serà de 

40 mm. En els pilars i sostres, el tamany màxim serà de 20 mm.  

 

4.3 AIGUA PER A FORMIGONS I MORTERS  
  

Tant l'aigua de pastat com l'aigua de curat hauran de complir les següents 

especificacions:  

 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE..  

Article 280 del PG4, en les obres de formigó en massa.  

  

4.4 ADDITIUS PER A FORMIGONS I MORTERS  
  

Compliran allò que s'especifica en els següents Plecs i Instruccions:  

  

Instrucción de Hormigón Estructural EHE.  

Article 610.2.5. del PG-4 , en les obres de formigó armat o en massa.  

  

La Inspecció Facultativa tindrà que comprovar la idoneïtat del producte per a l'efecte 

que es desitja, mitjançant els assaigs que consideri oportuns en cada cas. No es podrà 

utilitzar cap additiu sense la seva autorització expressa.  

 

No és permesa, en cap cas, la utilització de cendres volants ni escóries de siderúrgia en 

la confecció de morters i formigons.  

 

4.5 MORTERS DE CIMENT  
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S'ajustaran a allò que indica l'Article 611 del PG-4.  

  

No podrà ser emprada pols de pedrera.  

 

4.6 FORMIGÓ  
  

4.6.1 Generalitats 

  
Els formigons a emprar hauran de complir la Instrucció EHE, segons siguin per a obres 

de formigó en massa o armat.  

  

Prèviament a la utilització del formigó haurà de sotmetre's al judici de la Inspecció 

Facultativa la seva composició.  

  

La resistència a compressió que s'ha d'utilitzar en els diferents elements estructurals 

vindrà indicada en els plànols corresponents.  

  

Excepte indicacions en sentit contrari, la consistència del formigó, segons els valors 

d'assentament del con d'Abrams, serà la següent:  

  

En pilons, 14 cm. ± 2 cm.  

En fonaments, ceps, bigues riostra, murs i pilars, 7 cm. ± 2 cm.  

En sostres i bigues, 7 cm. ± 2 cm.  

 

En les lloses de subpressió els formigons seran impermeables; consistència seca 

(assentament del con d'Abrams, 0 cm.) amb superfluidificant fins consistència 21.  

  

La resistència al foc dels elements estructurals serà com a mínim de 120 minuts. El 

recobriment de les armadures s'adaptarà a aquesta especificació.  

  

Si l'aparcament està sota nivell freàtic, cal clausurar prèviament el bombeig, abans de 

construir la capa drenant i el paviment sobre la llosa de subpressió, així com l'envà per 

a la formació de la càmara de protecció del mur pantalla. Tot això amb la finalitat de 

poder observar les possibles filtracions en la llosa de subpressió i en els murs laterals i 



                ETSECCPB - Lucía Hidalgo Olea                                                                   PLEC DE PRESCRPICIONS TÈCNIQUES 
 

Aparcament Subterrani a la parcel.la de Cal Gana i Urbanització de la Coberta. 65 

adoptar les solucions que es considerin més adients.  

  

4.6.2 Sostres i lloses  
 
Abans d'iniciar l'encofrat dels sostres, es construirà el paviment de la planta inferior, a fi 

que els puntals es recolzin sobre el paviment i no sobre jaç de taulons disposats sobre 

terra o grava.  

  

La superfície dels sostres que han de ser posteriorment pintats i transitables estarà 

acabada amb regle i helicòpter. L'acabat serà molt regular, sense nius ni ressalts i amb 

poca rugositat (no presentarà diferències de més de 2 mm. respecte a un regle de 3 

m. recolzat sobre la superfície en qualsevol direcció).  

  

La superfície dels sostres que han de ser posteriorment impermeabilitzats estarà acabat 

en les mateixes condicions anteriors, però s'admetrà una rugositat fins a 3 mm. de 

diferència respecte al regle de 3 m.  

  

L'encofrat vist del sostre en el recinte d'escales serà amb fusta encadellada i 

raspallada, o bé amb altre de tipus fenólic o semblant, per a donar un acabat vist al 

formigó.  

  

El curat de les lloses i sostres es farà sempre amb xarpelleres, les quals es mantindran 

permanentment humides durant el període de curat, o bé amb sistemes que 

garanteixin un curat adequat del formigó.  

 

4.6.3 Pilons  
 
Els fonaments per a pilons clavats a percussió compliran el Article 670 del PG-3.  

 

Els fonaments per a pilots de formigó armat emmotllades "in situ" compliran l'Article 671 

del PG-4.  

 

4.6.4 Murs   
 
Els murs pantalla de formigó armat emmotllats "in situ" compliran l'Article 672 del PG-4. 
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En la seva execució i acabat s'hauran de tenir en compte les següents especificacions 

addicionals:  

  

Els mòduls dels murs pantalla seran encadellats. La disposició dels elements encofrants  

per a formar l'encadellat haurà de ser tal que faci possible, de manera efectiva,  

aquest encadellament.  

  

L'escapçat de murs haurà de tenir una fondària suficient per a eliminar totes les restes 

de terra, bentonita i altres impureses de la part superior de la pantalla. Com a mínim, 

s'hauràn de treure els primers 40 cm., però sempre supeditat a que el formigó per sota 

estigui sa; en cas contrari, es continuarà demolint fins que el formigó estigui correcte, a 

judici de la Direcció.  

  

Abans de procedir a la urbanització de superfície, caldrà haver procedit a la 

demolició i extracció del terreny dels murets guia, tant de l'intrados com del extradós 

del mur pantalla.  

  

La formació de regates horitzontals per a carregament dels forjats, cas que es faci 

servir aquest sistema, haurà de fer-se amb prou cura per a no perjudicar greument la 

resistència global de l'element. Prèviament al formigonat de cada forjat, caldrà haver 

disposat els elements de drenatge de la càmara perimetral.  

  

Caldrà realitzar un sanejat de les zones de mur pantalla on les armadures quedin vistes 

o bé on el formigó presenti alteracions per estar mesclat amb terres.   

 

Es repicarà el volum de formigó afectat i es reposarà amb morter o formigó additivat 

per a fer-lo adherent amb el formigó primitiu; prèviament s'efectuarà el passivat 

d'armadures.  

  

També caldrà efectuar el repicat previ i rebliment amb formigó de les juntes entre 

mòduls quan, per defecte d'execució, aquestes no són tangents i existeix un espai 

sense formigó en la junta.  

  

Es farà un tractament de les juntes entre mòduls, en cas de presentar infiltracions. Es 

repicarà una fondària aproximada de 10 cm. i amb una amplada que permeti trobar 
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el formigó en bones condicions. S'aplicarà una capa de 2 cm. de gruix de morter 

impermeabilitzant d'adormida molt ràpida. La resta de la junta es reblirà amb morter 

preparat amb un ciment expansiu.  

  

Haurà de fer-se una neteja de terres adherides a la pantalla per la part de l'interior de 

l'aparcament, abans d'aixecar l'envà perimetral i formar la càmara.  

  

Caldrà repicar del formigó que pot haver-hi en excés respecte a l'alineació prevista 

per a l'interior de la pantalla.  

  

4.6.5 Control de Qualitat  
 
El control del formigó seguirà les especificacions que es detallen a continuació o, en el 

seu defecte, les prescrites a la norma EHE, independentment que es tracti d'obres de 

formigó en massa o armat:  

  

4.6.5.1 Contol mínim a realitzar en els pilons  
 
Lot: conjunt de pilons amb un volum de formigó de 50 m3 o fracció assimilable, 

perfectament definits en la planta de fonaments.  

 

Resistència característica: Dues preses de quatre provetes per a cada lot de control.  

  

Consistència, segons con d'Abrams: en cada camió.  

 

Les condicions bàsiques de rebuig seran:  

  

Diàmetre de la barrina diferent del especificat.  

  

No arribar a la fondària especificada en el projecte o per la Inspecció Facultativa. 

Pilots emplaçats amb desviacions en plantes superiors al 20% del diàmetre del piló.  

 

Desviacions en direcció superiors al 4%.  

 

Tipus de ciment diferent de l'especificat.  
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Resistència característica del formigó inferior al 90% de la especificada.  

  

Consistència inferior a 10 cm. o superior a 17.  

  

Tipus, disposició, número i diàmetre dels rodons o barres diferents dels especificats.  

Longitud armadures longitudinals inferior al 90% de l'especificada.  

  

Revestiment de les armadures inferior a 40 mm.  

  

Longitud d'ancoratge de les armadures en el cep, inferior al 90% de la especificada.  

  

4.6.5.2 Control mínim a efectuar en els murs de contenció  
 
Lot: conjunt de mòduls amb un volum total de formigó de 100 m3, o fracció assimilable,  

perfectament identificables en un plànol de planta.  

  

Resistència característica del formigó: dues preses de quatre provetes per a cada lot 

de control.  

  

Consistència, segons con de Abrams: en cada camió.  

  

Les condicions bàsiques de rebuig seran:  

 

En els rodons: Tipus, disposició, diàmetres, nombre i solapaments diferents dels 

especificats.  

  

Revestiment de les armadures inferior a 10 mm. respecte a l'especificat.  

  

Resistència característica inferior al 90% de l'especificada.  

 

Assentament en el con d'Abrams inferior a 10 o superior a 17 cm.  

  

Desviacions en el replanteig superiors a 1 mm. per metre o superiors a 20 mm. en el 

total del mur.  
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Tipus de ciment diferent de l'especificat.  

  

Longitud de les armadures longitudinals inferior al 90% de l'especificada.  

  

4.6.5.3 Control mínim a efectuar en els sostres  
 
Lot: superfície de sostre amb un volum de formigó de 100 m3, o fracció assimilable, 

perfectament definida en un plànol de planta.  

  

Resistència característica: Dues preses de quatre provetes per cada lot .  

  

Consistència, segons con d'Abrams: en cada camió.  

  

Les condicions bàsiques de rebuig seran:  

  

Rodons: Tipus, nombre, diàmetre, disposicions o solapaments diferents dels projectats.  

  

Resistència característica del formigó inferior al 90% de l'especificada.  

  

Consistència amb diferència superior a  ± 1 cm de l'especificada.  

  

Revestiment de les armadures més petit del 90% de l'indicat.  

 

4.6.5.4 Control mínim a efectuar en els pilars  
 
Lot: Conjunt de sis pilars, o fracció assimilable (s'entén per pilar el tram comprès entre 

dues plantes).  

  

Resistència característica: Una sèrie de quatre provetes por lot.  

  

Consistència segons con d'Abrams, en cada camió.  

  

Les condicions de rebuig seran les mateixes que per als sostres.   

 

Control mínim a efectuar en els paviments  
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Lot: Superfície de 500 m2 o fracció assimilable.  

  

Resistència característica: Una sèrie de quatre provetes per lot.  

 

Consistència, segons con d'Abrams, en cada camió.  

4.6.5.5 Control mínim a efectuar en els fonaments  
  

Lot: Volum de 100 m2, o fracció assimilable.  

  

Resistència característica: Dues sèries de quatre provetes per lot.  

  

Consistència, segons con d'Abrams, en cada camió.  

  

4.7 MATERIALS METÀL.LICS  
  

4.7.1 Acer en armadures  
 
L'acer a emprar en les armadures de les obres de formigó haurà de complir:  

  

Instrucción de Hormigón Estructural EHE.  

  

Les armadures del formigó armat i les passives del pretensat seran d'acer corrugat de 

duresa natural, tant en barres com en malles electrosoldades.  

  

El tipus d'acer a emprar, quedarà indicat en els plànols i especificacions del projecte, 

així com el tipus de malla electrosoldada, si procedís.  

  

El contractista entregarà a la Direcció Facultativa, informació detallada del tipus 

d'acer emprat fent constar:  

  

- Procedència  

- Marques d'identificació  

- Procés de fabricació  

- Soldabílitat  
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- Certificat de Control de Qualitat  

  

Les armadures seran fixades per lligat i no per soldadura. No es permès soldar les barres 

per personal no homologat, ni sense autorització de la Direcció Facultativa.  

 En una mateixa obra, no s'usaran barres de diferents límits elàstics, excepte per als 

"cèrcols" o estreps. 

  

4.7.2 Elements d'unió per a estructures metàl.liques  
 
Complirà allò que especifiquen les Normes MV-103, MV-104, MV-105, MV-106 i MV-107, 

així com els Articles 621, 622, 623 i 624 del PG-4.  

  

4.7.3 Acer forjat  
 
Compliran allò que especifica l'Article 253 del PG-4.  

  

4.7.4 Acer emmotllurat  
 
Compliran allò que especifica l'Article 253 del PG-4.  

  

4.7.5 Galvanitzats  
 
La classificació dels revestiments galvanitzats en calent es realitza d'acord amb la 

massa de zenc dipositada per unitat de superfície. S'utilitza com a unitat el gram per 

decímetre quadrat (gr/dm2) que correspon, aproximadament, a un gruix de catorze 

micres (14 M). En la designació del revestiment s'esmentarà expressament "galvanitzat 

en calent" í a continuació es donarà el numero que indica Ia massa de zenc 

dipositada per unitat de superfície.  

  

En el galvanitzat per deposició electrolítica els dipòsits electrolítics de zenc es 

designaran amb la lletra "Z", seguida del nombre que indica en micres el gruix mínimde  

la capa dipositada.  

  

L'aspecte de la superfície galvanitzada serà homogeni i no presentarà cap 

discontinuïtat: en la capa de zenc.  
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En aquelles peces en que la cristal.lització del recobriment sigui visible a simple vista, es 

comprovarà que aquella presenti un aspecte regular en tota la superfície.  

  

La quantitat de zenc dipositada per unitat de superfície serà, com a mínim, de sis 

grams per decímetre quadrat (6 gr/dm2).  

  

En el galvanitzat per projecció de deposició electrolítica, el gruix mínim del 

recobriment serà de vuitanta-cinc micres (85 M).  

  

4.7.6 Elements metàl.lics a emprar en clavegueram i desguassos  
 
Tant les reixes d'embornals com els marcs i tapes de clavegueram tindran que ser de 

fundició de ferro grisa, amb grafit en vetes fines, repartides uniformement i sense zones 

amb fundició blanca. Les peces estaran lliures de defectes superficials (gotes fredes, 

inclusions de sorra, bufaments, esquerdes de construcció, etc.).  

  

La forma, dimensió i pes haurà de correspondre amb els plànols del projecte i els 

models normalitzats per l'Ajuntament de Barcelona.  

  

La resistència a la tracció del material serà com a mínim de 20 Kp/mm2.  

  

El recolzament de la tapa sobre el marc ha de ser uniforme al llarg de tot el perímetre.   

  

Si això no es complís, s'efectuarà el rectificat mecànic d'ambdós elements.  

  

Els graons de les escales de gat seran d'acer recobert amb polipropilè.  

  

4.7.7 Palplanxes metàl.liques  
 
Compliran les especificacions contingudes en l'Article 673 del PG-4.  

  

4.8 FUSTA  
  

La fusta per a estrebats, estintolaments, cindris, bastides, encofrats, altres mitjans 

auxiliars i fusteria grossa hauran de complir les condiciones especificades en l'Article 



                ETSECCPB - Lucía Hidalgo Olea                                                                   PLEC DE PRESCRPICIONS TÈCNIQUES 
 

Aparcament Subterrani a la parcel.la de Cal Gana i Urbanització de la Coberta. 73 

286 del PG-4.  

  

La fusta per a obres definitives haurà d'ésser de la millor qualitat, de fibres rectes, sense 

albeca ni nusos saltadors. No ha de tenir esquerdes ni defectes i la seva procedència 

serà d'arbres totalment sans en el moment de tallar-los. Quan es vagi a col.locar en 

obra, estarà totalment seca sense indicis de putrefacció, ni tindrà altres defectes que 

puguin debilitar la seva resistència o durada.  

 

4.9 CINDRIS, ENCOFRATS I MOTLLES  
  

Els cindris, encofrats i motlles hauran de complir les especificacions contingudes en els 

següents Articles de les Instruccions que s'indiquen:  

  

En obres de formigó en massa o armat: Article 11 de la EH-91.  

  

En obres de formigó pretensat: Article 18 de la EP-80.  

  

4.10 MATERIALS CERÀMICS I AFINS  
  

4.10.1 Maons  
 
Estaran fabricats amb argila i sorra o terres argilosorrenques. Hauran de ser homogenis 

en tota la massa i no es desfaran pel fregament entre ells.  

 

Presentaran fractura de gra fi i compacte, amb arestes vives i fines, i massa compacta 

sense taques blanques ni pinyols; no han de absorbir més del 15% del seu pes després 

de 24 hores d'immersió en líquid. En ser colpejats amb un martell produiran un so 

metàl.lic.  

  

Els maons tindran les cares perfectament planes i no presentaran clivelles, esquerdes, 

buits, ni cap defecte d'aquest tipus.  

  

S'admetrà una tolerància de 5 mm. en les dimensions principals i de 2 mm. en el gruix.  

La càrrega de trencament a compressió serà superior a 150 Kp/cm2.  
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Els maons vistos hauran de tenir uniformitat de matís, inalterabilitat a l'aire, arestes vives, 

ser perfectament plans, amb una tolerància admesa de 2 mm. en les dimensions 

principals i 1 mm. en el gruix.  

  

Compliran el que s'especifica en els Articles 221, 222 i 223 del PG-4 i en el Capítol 2 de 

la Norma MV 201.  

  

4.10.2 Peces ceràmiques per a sostres  
 
La resistència a compressió, mesurada en la direcció en que es produeixen les tensions 

ocasionades per la flexió del sostre i sobre la secció real de la peça, serà superior a 175 

Kp/cm2.  

  

La secció transversal tindrà la forma i dimensions previstes, sense guerxesa produïda en 

la fabricació.  

  

Els forats destinats a allotjar armadures, tindran un ample de, com a mínim, 1/8 de la 

alçada de la peça i no serà inferior a 2 cm. ni superior al doble del díàmetre de la 

barra que s'hagi d'allotjar.  

  

Aquests materials compliran allò que prescriu el PG-4.  

 

4.11 PECES DE CERÀMICA VITRIFICADA  
  

Són peces poligonals, amb base ceràmica recoberta d'una superfície vidrada de 

colors variats, que serveixen per a revestir paraments.  

  

S'obtenen per monococció d'argiles especials a 1200 graus C.  

  

Composició de les argiles:  

  

Hidrosilicat d'alumini ...................... 30-70%  

Quars ............................................... 30-60%  

Feldespats .......................................   5-25%  
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Pes específic = 2,4 - 2,6 t/m3..  

 

Porositat aparent de la massa = 0 - 0,5  

  

Resistència a la flexió = 400 - 800 Kp/cm2  

  

Resistència a la tracció = 200 - 500 Kp/cm2  

  

Resistència a la compressió = 5500 - 7500 Kp/cm2  

 

Fractura de la peça = concoidea.  

  

Les peces hauran de ser homogènies, de textura compacta i resistència al desgast.  

  

No tindran esquerdes, nius ni matèries estranyes que puguin disminuir la resistència i 

durada.  

  

La superfície vitrificada serà totalment plana, excepte en les cantonades i perímetre.  

  

La superfície serà brillant, excepte si s'exigeix una superfície mate.  

  

La tolerància en les dimensions serà de l'ú per cent (1 %) en menys i de zero en més.  

  

4.12 ENDERROCS  
  

Es complirà allò que especifica l'Article 301 del PG-4.  

  

Els productes resultants dels enderrocs seran portats pel Contractista a l'abocador que 

li sigui més favorable, a excepció d'aquells casos en què la Inspecció Facultativa 

consideri que el material és aprofitable i ordeni que siguin traslladats al magatzem que 

determini, dintre del terme municipal de Barcelona.  

  

 

4.13 MOVIMENTS DE TERRA  
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4.13.1 Excavacions de l'explanació i préstec 

  
Es complirà allò que prescriu l'Article 320 del PG-4. Els productes resultants de les 

excavacions seran portats pel Contractista a l'abocador que li sigui més favorable, a 

excepció d'aquells casos en què la Direcció Facultativa consideri que el material és 

aprofitable i ordeni que siguin traslladats al magatzem o solar que determini, dintre del 

terme municipal de Barcelona.  

 

4.13.2 Excavacions de rases i pous  
 
Es complirà allò que prescriu l'Article 321 del PG-4. Els productes resultants de les 

excavacions seran portats pel Contractista a l'abocador que li sigui més favorable, a 

excepció d'aquells casos en què la Inspecció Facultativa consideri que el material és 

aprofitable i ordeni que siguin traslladats al magatzem o solar que determini, dintre del 

terme municipal de Barcelona.  

  

4.13.3 Terraplens  
 
Es complirà allò que especifica l'Article 330 del PG-4.  

  

4.13.4 Reblerts localitzats  
 
Es complirà allò que prescriu l'Article 332 del PG-4.  

  

4.13.5 Acabat i refí de l'explanada  
 
Es complirà allò que especifica l'Article 340 del PG-4.  

  

4.14 ÀRIDS PER A FILTRE  
 
Compliran les condicions especificades en l'Article 421 del PG-4.  

 

En cas d'utilitzar-se teixits de material geotèxtil, aquest material serà de un gramatge 

mínim de 125 gr/m2.  
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4.15 SANEJAMENT  
  

4.15.1 Consideracions generals  
  

Tots els elements de la xarxa de sanejament compliran el P.S.P.  

 

4.15.2 Tubs de formigó en massa i armat 

  
Compliran el Plec esmentat en l'apartat anterior.  

  

La rugositat no serà superior a la corresponent a n = 0,012. Les unions seran amb junta 

de cautxú.  

 

4.15.3 Tubs de fundició i d'acer  
 
Compliran allò que especifica el P.A.A.  

  

4.15.4 Tubs de fibrociment, de policlorur de vinil no plastificat, de polietilè d'alta 
densitat, de poliéster reforçat amb fibra de vidre i de gres  

 
Compliran allò que especifica el P.S.P.   

  

4.15.5 Drens subterranis  
 
Compliran les especificacions contingudes en els Articles 420 i 421 del PG-4.  

   

4.16 MATERIALS I ELEMENTS AUXILIARS PREFABRICATS  
  

El Contractista, abans de la seva utilització, haurà de presentar a la Inspecció 

Facultativa els catàlegs, mostres, informes i certificats dels diferents fabricants que 

ambdós considerin necessaris per a procedir a la seva elecció i aprovació.  

 

Si, a més, la Direcció Facultativa ho considerés convenient, podran exigir-se els 

oportuns assaigs normalitzats, realitzats per laboratori homologat, per a identificar la 
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qualitat dels materials i elements a emprar.  

 

4.17 AFERMATS  
  

4.17.1 Subbases granulars  
 
Es complirà allò que especifica l'Article 500 del PG-4.  

  

4.17.2 Tot-u artificial  
 
Es complirà allò que especifica l'Article 501 del PG-4. En capes de base, l'índex CBR 

serà superior a 80 per a una compactació del 100% Próctor Modificat.  

  

En capes de base, el mòdul de compressibilitat (ME), determinat amb l'assaig de 

càrrega amb placa circular de 700 cm2 (VSS), serà superior a 1000 Kp/crn2 per a unes 

pressions compreses entre 2,5 i 3,5 Kp/cm2. Quan la humitat del material estigui per 

sota de l'òptima menys dues unitats del Próctor Modificat, no es considerarà significatiu  

el resultat de l'assaig.  

  

4.17.3 Grava - ciment  
 
Es complirà allò que especifica l'Article 513 del PG-4.  

 

La humitat de posta en obra serà l'òptima corresponent a l'assaig Próctor Modificat.  

  

4.17.4 Grava - emulsió  
 
Es complirà allò que especifica l'Article 514 del PG-4.  

  

4.17.5 Regs d'emprimació  
 
Es complirà allò que especifica l'Article 530 del PG-4. 

4.17.6 Regs d'adherència  
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Es complirà allò que especifica l'Article 531 del PG-4.  

 

4.17.7 Tractaments superficials  
 
Es complirà allò que especifica l'Article 532 del PG-4.  

 

4.17.8 Paviments de formigó  
 
Es complirà allò que especifica l'Article 550 del PG-4.  

  

4.17.9 Llambordes de pedra natural repicada  
 
Es complirà allò que especifica l'Article 560 del PG-4.  

 

4.17.10 Llambordes prefabricades de formigó  
 

La resistència característica a compressió en proveta cúbica de 8 x 8 x 8 cm. serà 

superior o igual a 500 Kp/cm2.  

  

El desgast en l'assaig realitzat segons Norma UNE 7015, per a un recorregut de 250 m. 

carborundum, via humida, serà igual o inferior a 2 mm. Si aquest assaig es realitza en  

pista de 1 m. de desenvolupament, seran abocades 12 gotes per minut. Si la longitud 

de pista fos diferent, serà corregida la dosificació d'aigua, per tal que la quantitat 

abocada sobre la pista durant l'assaig sigui la mateixa que en el cas de la pista de 1m.  

de desenvolupament.  

 

La quantitat d'aigua i d'abrasiu que indica la Norma és referida a una sola proveta; per 

tant en cas de realitzar l'assaig amb més d'una proveta a l'hora, la quantitat d'aigua i 

abrasiu serà la que proporcionalment li correspongui. L'assaig serà realitzat amb 

proveta saturada.  

  

4.17.11 Vorades  
  

Les vorades, tant de pedra natural com de formigó, compliran allà que especifica 
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l'Article 570 del PG-4.  

  

En les vorades prefabricades de formigó, la resistència a la compressió en proveta 

cúbica de 8 x 8 x 8 cm. serà superior o igual a 350 Kp/cm2.  

  

El desgast en l'assaig realitzat segons Norma UNE 7015, per a un recorregut de 250 ml. 

carborundum, via humida, serà igual o inferior a 2 mm. Si aquest assaig es realitza en 

pista de 1 m. de desenvolupament, seran abocades 12 gotes per minut.   

 

Si la longitud de pista fos diferent, serà corregida la dosificació d'aigua, per tal que la 

quantitat abocada sobre la pista durant l'assaig sigui la mateixa que en el cas de la 

pista de 1 ml. de desenvolupament.  

 

La quantitat d'aigua i d'abrasiu que indica la Norma és referida a una sola proveta; per 

tant en cas de realitzar l'assaig amb més d'una proveta a l'hora, la quantitat d'aigua i 

abrasiu serà la que proporcionalment li correspongui. L'assaig serà realitzat amb 

proveta saturada.  

  

En les vorades de pedra natural, la resistència a compressió en proveta cúbica serà:  

  

Granit: Superior o igual a 1300 Kp/cm2.  

Gres: Superior o igual a 500 Kp/cm2.  

  

El desgast en l'assaig realitzat segons Norma UNE 7015, per a un recorregut de 250 m. 

carborundum, via humida, serà igual o inferior a 1,3 mm. per al granit i a 2 mm. per al 

gres.  

  

4.17.12 Rajoles de ciment 

  
Hauran de complir allò que especifica l'Article 220 del PG-4.  

 

Les característiques seran les corresponents a la Classe Primera del PG-4.  

  

El desgast en l'assaig realitzat segons Norma UNE 7015, per a un recorregut de 250 m. 
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carborundum, via humida, serà igual o inferior a 1,3 mm. per al granit í a 2 mm. per al 

gres.  

 

El Contractista està obligat a presentar a la Direcció Facultativa i a l'Ajuntament de 

Badalona les mostres, catàlegs, informes i certificats que siguin necessaris per a 

l'elecció de la marca i el model, requisit previ a tota col.locació.  

  

4.18 DIVERSOS ELEMENTS DE PEDRA  
  

Compliran els Articles següents del PG-4.  

 

Aplacats de pedra .......................... Art. 650  

Paredat carejat ............................... Art. 651  

Paredat concertat .......................... Art. 652  

Paredat escatat .............................. Art. 653  

Paredat en sec ................................ Art. 654  

Paredat ordinari .............................. Art. 655  

Obra de carreus .............................. Art. 656  

  

4.19 MATERIALS PER A JUNTES I PUNTS DE SUPORT  
  

4.19.1 Materials metàl.lics  
 
Els acers inoxidables, bronzes i plom a emprar en junts i suports, hauran de complir allò 

que està especificat per a aquests materials en els Articles 254, 260  i 261 del PG-4, 

respectivament.  

 

4.19.2 Materials elastomèrics  
 
Compliran allò que especifica el Article 692 del PG-4.  

  

Els materials elastomèrics dels aparells de suport denominats faixats, formats per 

plaques alternatives d’acer i material elastomèric, seran necessàriament de cautxú 

cloroprè.  
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El cautxú natural no estarà permès en cap cas en els aparells de suport.  

  

Els materials elastomèrics a emprar en aparells de suport compliran les següents 

condicions:  

  

Resistència mínima a la tracció (ASTM D-412-66) cent-setanta i set Kilopondis per 

centímetre quadrat ( 177 Kp/cm2).  

 

Resistència mínima a l'esquinçament (ASTM D-624-54) (dau tipus B), dinou kilopondis i 

mig per centímetre de gruix (19,5 Kp/cm).  

  

Allargament mínim (ASTM D-412-66), tres-cents vint-i-cinc per cent (325%). Duresa Shore 

A (ASTM D-676-55), setanta (70) ± cinc (± 5) graus.  

  

Deformació permanent per compressió (ASTM D-395-67) (Mètode B), vint-i-cinc hores 

(25) a setanta graus centígrads (70), màxima vint-i-cinc per cent (25%).  

  

Variació de característiques en la prova d'envelliment per calor, desprès de setanta 

(70) hores a cent (100) graus centígrads.  

  

Duresa, més 15 graus Shore.  

  

Resistència a tracció, més quinze Kilopondis centímetre quadrat (15 Kp/crn2).  

  

Mòdul d'elasticitat transversal per a càrregues instantànies, no menys de setze 

kilopondis per centímetre quadrat (16 Kp/cm2).  

 

El material no ha de presentar esquerdament quan se'l sotmeti a una exposició de 

cent (100) hores a una atmosfera formada per cent (100) parts d'ozó, per cent milions 

de parts d'aire. Aquest assaig es realitzarà d'acord amb Ia Norma D-1148-64.  

  

Adhesió mínima (ASTM D-429-64 mètode B), cinc kilopondis per centímetre d'ample (5 

Kp/cm).  

  

4.20 IMPERMEABILITZACIÓ  
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4.20.1 Generalitats  
 
S'impermeabilitzaran totes les cobertes, lloses i paraments horitzontals o verticals que 

puguin estar en contacte amb aigües de pluja, ja sigui directament o d'escorrentia, i 

siguin susceptibles de crear goteres o filtracions a l'interior. En el cas de la llosa de  

coberta, la impermeabilització haurà de perllongar-se pels paraments verticals dels 

murs perimetrals fins a una fondària superior en 30 cm. com a mínim, al cantell de la 

llosa. Els mimbells seran els adequats a la situació i Ia funció dels elements verticals.  

  

La superfície a impermeabilitzar haurà de ser acabada tal com s'ha indicat a l'Article 

que defineix els formigons en aquest Plec.  

  

El sistema escollit per a la impermeabilització haurà de quedar fermament adherit al 

suport en tots els seus punts, de forma que no pugui formar-se a sota de la membrana 

impermeable una làmina d'aigua capil.lar i quedi garantit que, en cas d'una 

perforació de la làmina impermeable, la possible gotera es produirà en la mateixa 

vertical de l'esmentada perforació i no es hi haurà, per tant, una "migració" de goteres.  

 

No s'admetran, per tant, sistemes a base de membranes "flotants". Per a la col.locació 

de les membranes impermeables s'estarà a les especificacions d'aquest Plec o, en el 

seu defecte, a les indicacions del fabricant.  

  

Les operacions de preparació de la superfície a impermeabilitzar seran, com a mínim, 

les que s'exposen a continuació, apart de les especifiques per al material concret que 

es faci servir i que hauran de ser formulades expressament pel fabricant:  

  

Eliminació de tots els residus orgànics i els minerals mal adherits.  

  

Raspallat mecànic amb aspiració immediata i profunda de la pols.  

  

Així mateix, la superfície a impermeabilitzar presentarà una absència total d'aigua 

liquida visible.  

  

La impermeabilització s'haurà de protegir contra les possibles accions exteriors. La 

impermeabilització de la coberta de l'aparcament es protegirà provisionalment 

d'acord amb les indicacions del fabricant, de tal manera que aquest pugui garantir-la.   
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Per sobre d'aquesta protecció provisional es col.locarà una altra de definitiva, feta 

amb una capa de formigó de 5 cm. de gruix i 150 Kp/cm2 de resistencia 

característica,  amb una malla electrosoldada de 15 x 15 cm. i 4 mm. de diàmetre, 

situada en la part superior.   

  

Als paraments verticals i mimbells, així com als murs, la impermeabilització es protegirà 

mitjançant geotèxti1s de 190 gr/cm2 com a mínim. En el cas que l'intrados del mur es 

prevegi deixar vist, la protecció haurà d'acomplir a més amb la funció de dren de les 

terres de reblert.  

  

4.20.2 Emulsions de cautxú en aigua  
 
Aquests productes es presenten en forma de productes semifluïts dissolts amb aigua, i 

vulcanitzen per evaporació de l'aigua, formant una capa cautxutosa i impermeable.  

 

L'aplicació es realitza de la següent manera:  

  

S'aplicarà una primera ma d'emprimació de cautxú líquid, amb additius que li 

proporcionin especial adherència amb el formigó. La dotació de producte residual 

serà de 0,05 Kp/m2.  

  

A continuació s'aplicaran sis mans de cautxú líquid, de colors alternats, amb una 

dotació total residual mínim de 1,6 Kp/m2 i un gruix mínim de 1,5 mm. No es podrà 

aplicar una capa sense que s'hagi assecat l'anterior.  

  

La proteccíó provisional es farà a base d'una capa de 3 cm de morter de ciment 

portland.  

 

4.21 PINTURES  

4.21.1 Pintat dels paviments  
 
La superfície de les lloses de formigó a pintar haurà de ser acabada tal com s'ha 

especificat en l'Article corresponent als formigons d'aquest Plec.  

 

Les operacions de preparació de la superfície de paviment a pintar seran les següents:  
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- Eliminació de tots els residus orgànics i els minerals mal adherits.  

- Polit abrasiu i posterior raspallat mecànic, amb doble aspiració, profunda, de la 

pols.  

- El pintat no podrà efectuar-se si la temperatura és inferior a 10 graus.  

  

Per a l'aplicació de la pintura la humitat ambient ha de ser inferior al 80% i la humitat 

del paviment inferior al 20%. L'aplicador disposarà d'higròmetre per a mesurar 

ambdues humitats.  

  

Abans d'iniciar les operacions de pintat es realitzaran les mostres necessàries per a 

poder comprovar que els colors són correctes.  

 

També abans d'iniciar les operacions de pintat, el Contractista indicarà per escrit el 

temps màxim que pot transcórrer entre l'aplicació de dues mans consecutives sense 

que hi pugui haver problemes adherència entre elles.  

  

Així mateix, el Contractista comprovarà, abans d'iniciar el pintat, que la instal.lació de 

ventilació té un nivell de funcionament suficient per tal de garantir la correcta 

eliminació dels volàti1s i, per tant, el bon acabat de la pintura.  

  

El pintat dels paviments amb poliuretà es farà aplicat en tres mans. La primera 

s'aplicarà amb una dilució del 40% amb dissolvent adequat; la dotació mínima serà de 

100 gr/m2 de producte residual. La segona ma serà amb una dilució del 15%; la 

dotació residual mínima serà de 180 gr/m2.  

 

La tercera ma serà sense dissolvent; la dotació residual mínima serà de 220 gr/m2.  

 

En les zones de paviment en les que la pintura sigui epoxi de dos components, la forma 

de aplicació serà idèntica a l'especificada anteriorment.  

En les rampes s'hi espolvorejarà carborundum o sorra de quars assecada al forn a fi de 

que la superfície sigui antilliscant.  

  

No podrà mullar-se el paviment fins que no hagin transcorregut com a mínim 15 dies 

d'acabat el pintat.  
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La pintura pera la senyalització horitzontal (delimitació de places, fletxes de sentit de 

circulació, etc.,) serà també amb poliuretà.  

  

4.21.2 Pintura de sostres i parets  
 
La pintura serà plàstica mate.  

  

S'aplicarà en dues mans. La primera es diluirà fins un 15% amb aigua; la dotació 

mínima residual serà de 80 gr/m2. La segona ma es diluirà fins un 5% amb aigua; la 

dotació mínima residual serà de 120 gr/m2.  

 

Es col.locaran plàstics, o qualsevol material equivalent, en el paviment, a fi d'evitar-hi 

les taques, que afectarien a la futura adherència de la pintura del paviment.  

  

4.22 ARBRES I PLANTACIONS JARDINERES  
  

Les plantes subministrades pel Contractista hauran d'estar en perfecte estat i hauran 

de ser de les característiques i dimensions especificades en els Plànols i Pressupost del 

Projecte aprovat.   

  

La Inspecció Facultativa examinarà els exemplars abans de la seva plantació, primer 

en el viver de procedència i després en l'obra en el moment de la plantació, podent-

les refusar, fins i tot després de la plantació, si no reunissin les condicionsexigides, no es 

trobessin en bones condicions fitosanitàries o les operacions de plantatno s'haguessin 

efectuat degudament.  

  

El Contractista realitzarà totes les operacions de manteniment, inclòs reg, fins a la 

recepció provisional de la obra.  

  

En el període comprès entre la recepció provisional i la definitiva, el Concessionari 

reposarà immediatament cada element de jardineria que no es trobi en perfectes 

condicions.   

 

Queden exclosos d'aquesta responsabilitat els casos en què la causa del mal estat 

sigui accident, mals tractes o similars.  
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El Contractista avisarà, amb la suficient antelació, a la Inspecció Facultativa, a fi de 

pugui efectuar les inspeccions i exàmens precisos.  

 

4.23 ELEMENTS METÀL.LICS DE MOBILIARI URBÀ  
  

Els elements metàl.lics de mobiliari urbà, com són els cilindres de ventilació exteriors, les 

casetes d'ascensor, les reixes d'acer, les portes d'accés, etc., hauran de ser, com a 

mínim, galvanitzats i pintats amb el procediment adequat, per a garantir l'adherència i 

protecció idònia.  
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5 CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS I EXECUCIÓ 

DE LES INSTAL.LACIONS  
  

5.1 INSTAL.LACIÓ DE FONTANERIA  
 

5.1.1 Consideracions generals  
 
Els materials, sistemes i execució del muntatge haurà de ajustar-se a les Normes oficials 

d’obligat compliment.  

  

En aquells casos en què  no hagi contradicció amb la normativa oficial i mentre la 

Direcció Facultativa no digui el contrari, el Contractista haurà d’ajustar-se a la 

Normativa DIN.  

  

Si durant el període transcorregut entre la signatura del Contracte i la recepció 

provisional de la instal.lació fossin Normes o Recomanacions oficials noves, modificant 

o completant les actuals de manera que afectessin total o parcialment la instal.lació, 

el Contractista estarà obligat a l’adequació de la instal.lació per al seu compliment i 

ho comunicarà per escrit a la Inspecció Facultativa a fi de que aquesta adopti les 

mesures que consideri procedents.  

  

Hauran de tenir-se particularment en compte els següents Reglaments, Normatives i 

Recomanacions:  

  

“Normas Tecnológicas del Ministerio de la Vivienda”.  

“Norma Básica para las Instalaciones interiores de Suministro de Agua”.  

  

5.1.2 Canonades d’acer galvanitzades  
  

5.1.2.1 Material i dimensions  
 
Per a diàmetres nominals (DN) iguals o inferiors a 150 mm. s’utilitzarà 

preceptivamentcanonada d’acer estirat sense soldadura, classe galvanitzada, Norma 

DIN 2440/61.   
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Per a diàmetres nominals (DN) iguals o superiors a 175 mm. s’utilitzarà preceptivament 

canonada d’acer estirat sense soldadura, DIN 2448/61.  

  

En tots els casos el material de fabricació serà acer ST 35, segons denominació DIN 

17006 i complirà estrictament les condicions tècniques de qualitat, assaig, composició 

química, dimensions i tolerancies indicades en la Norma DIN 1629 (full 3).  

  

 

Taula 5.1  Dimensions dels tubs DIN 2440/61 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les canonades, les unions de les quals hagin de ser únicament amb accessoris roscats 

(es permetran fins a DN 100), hauran de subministrar-se a obra galvanitzada. Per 

contra, les canonades les unions de les quals (inclòs parcialment) hagin de ser per 

soldadura, haurà de subministrar-se a obra en classe negra i com a tal realitzar el 

muntatge.  Es desmuntaran posteriorment, es galvanitzaran al bany els diferents tram s i 

es tornaran a muntar.  

  

No serà admesa cap tipus de soldadura realitzada sobre parts prèviament 

galvanitzades. Es prescriu, con a norma general, l’execució de soldadures sobre  

canonada negra i, en tots els casos, el galvanitzat serà posterior a la realització de tota 

soldadura o escalfament de la canonada per sobre dels 150 graus.  
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A requeriment de la Direcció Facultativa, el Contractista haurà de presentar un 

certificat del fabricant, acreditatiu que la canonada indicada respon a les 

característiques exigides. S’hi indicarà explícitament el número de la comanda, 

l’Empresa compradora, la data i el lloc de lliurament.  

  

5.1.2.2 Unions  
 
Les unions entre els diferents trams de canonada amb altres elements (corbes, colzes, 

derivacions, etc.), podran ser, per a diàmetres nominals iguals o inferiors a 100 mm., 

mitjançant accessoris forjats roscats, galvanitzats al bany, regularitzant els extrems de la  

canonada, mecanitzant-la, raspallant i protegint contra la corrosió la zona roscada. 

Sempre que no s’indiqui específicament, les unions seran per brides.  

  

No serà admès el doblegat de canonades galvanitzades. Les unions entre les diferents 

parts de canonades per a diàmetres nominals superiors a 100 mm. seran 

preceptivament per soldadura, realitzada sobre canonada classe negra, aixamfranant 

prèviament els cantells a unir.  

  

Els trams de canonada soldada de la forma indicada. es limitarà en les seves 

dimensions en funció de les possibilitats de muntatge i desmuntatge, les possibilitats de 

transport i el seu posterior galvanitzat.  

  

Les unions entre els trams executats de la forma indicada en el paràgraf anterior seran 

preceptivament per brides. Brides que seran soldades prèviament al galvanitzat del 

conjunt.  

  

En el cas d’unions roscades amb elements que hagin de desmuntar-se (vàlvules, etc.) 

s’intercalaran en ambdós extrems enllaços forjats, de junta cònica.  

  

Totes les brides seran en general PN-16 amb excepció del cas de connexió amb 

aquells elements, les pròpies brides del qual siguin d’una PN superior, en el qual cas, les  

brides a muntar del costat de canonada, seran de la mateixa PN que les de l’element 

en qüestió.  

 

Els cargols seran cadmiats i s’ajustaran en el seu diàmetre, longitud i característiques a 
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la Norma DIN 2559.  

  

Les juntes entre brides s’ajustaran a la Norma DIN 2690 per als diàmetres nominals i PN 

requerits i seran de procedència Klingerit original.  

  

5.1.2.3 Proves  
 
Tota la xarxa de canonades serà provada a una pressió mínima de 1,5 vegades la 

pressió nominal, amb un mínim de 15 Kp/cm2.  

 

La durada mínima de les proves serà de 5 hores i no serà apreciada la més mínima 

fuita.  

 

Les proves de pressió es realitzaran prèviament a qualsevol treball de protecció de la 

xarxa de canonades.  

  

En els casos en què, intercalats en la xarxa de canonades, existeixin elements la pressió 

de prova dels quals sigui inferior a la xarxa de canonades, la prova de pressió es 

realitzarà per trams, aïllant o desmuntant els esmentats elements.  

  

Posteriorment es realitzarà una altra sessió de proves a la màxima pressió d’assaig 

admesa pels elements que foren desmuntats o aïllats.  

  

No es considerarà provada una part o la totalitat de la xarxa de canonades mentre no 

existeixi, per escrit, la conformitat de la Inspecció Facultativa.  

  

5.1.2.4 Protecció  
 
Es prestarà especial atenció a les xarxes de canonades mixtes, acer galvanitzat-coure, 

adoptant les mesures pertinents per a evitar la corrosió galvànica.  

 

Com a norma general i sense exclusió de les accions específiques a les que hagués 

lloc en cada cas particular, es mantindran els següents criteris:  

  

Els trams de canonada galvanitzada hauran de precedir als trams de canonada de 
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coure, segons el sentit del flux.  

 

En els punts d’unió de canonades de qualitats diferents i, particularment, en els casos 

d’acer galvanitzat-coure, s’intercalaran maniguets no conductors.  

 

Els trams de canonada enterrats hauran d’aïllar-se elèctricament del terreny.  

  

En els trams de canonada que hagin d’empotrar-se no s’admetrà el contacte directe 

entre la superfície exterior de la canonada i els components de l’obra. Tindrà, per tant, 

que protegir-se amb tela asfàltica soldada a foc, formant càmera estanca i permetent 

la lliure dilatació del tub.  

  

L’import de les proteccions indicades, en el cas de no figurar expressament en la 

relació de materials, es considerarà inclòs en el de la canonada. No s’admetrà càrrec 

algun per aquest concepte.  

  

5.1.2.5 Connexions elàstiques 

  
S’hi instal.laran tants jocs d’antivibradors o connexions elàstiques, de la pressió nominal 

de servei, com sigui necessari per aconseguir  que cap element transmeti vibracions a 

la xarxa de canonades, ni aquesta a la resta d’elements de la instal.lació o 

construcció.  

  

Encara que en la relació de materials no s'hi trobin especificament indicats, el seu 

import es considerarà inclòs en el de la cononada. No s'admetrà cap càrrec per 

aquests conceptes.  

  

5.1.2.6 Suports i suspensions  
 
Tots els elements i peces de suspensió seran galvanitzades al bany, els cargols i varilles 

roscades cadmiades. Allò que s’indiqui que ha de ser soldat en obra, es protegirà amb 

una mà de pintura anticorrosiva i dues d’esmalt de protecció, tot realitzat de forma 

correcta.  
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Les suspensions seran amb perfil omega subjectats  a l’obra amb tacs tipus Spit-Roc o 

similar, femelles, contrafemelles i pont lliscant.  

 

En els punts en què sigui necessari, es col.locaran suspensions autotensants que 

permetin la lliure dilatació de la canonada mantenint la seva tensió de treball.  

Encara que en la relació de materials no s’hi trobin expressament indicats el seu import 

es considerarà inclòs en el de la canonada. No s’admetrà càrrec algun per aquest 

concepte.  

 

Les distàncies màximes entre suports, en m., seran les que figuren a la Taula 5.2  

  

 

Taula 5.2  Distàncies entre suports, en m. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.7 Passamurs  
 
En els passos de forjats, murs, envans i en general en qualsevol element constructiu, es 

col.locaran passatubs d’acer galvanitzat al bany, de diàmetre suficient per a contenir 

la cononada i proteccions de llana mineral de 25 mm. de gruix i d’una densitat de 80 

Kp/m3.  

 

El conjunt contratub - protecció de llana mineral tindrà  que sobresortir 100 mm. a 

ambdós costats del parament travessat.  

Es disposaran, així mateix, en cada costat del forjat, mur o envà travessat els 

corresponents tapajunts, preferentment del mateix material.  

  

Totes les perforacions per al pas d’instal.lacions a través de forjats o murs hauran de 
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realitzar-se mitjançant broca, no admeten-se en cap cas mètodes percutius que facin 

malbé l’estructura més d’allò absolutament necessari. Hauran d’emprar-se 

perforadores Hilti o similar.  

  

5.1.2.8 Muntatge 

  
El muntatge haurà de ser realitzat per personal qualificat que vigilarà tant l’aspecte           

funcional com l’estètic, segons la correcta pràctica de l’ofici.  

  

La disposició i forma del muntatge haurà de permetre el fàcil accés als elements, 

aparells d’indicació regulació que requereixin inspecció periòdica o manteniment. 

Haurà de ser possible un còmode desmuntatge per a reparació o eventual substitució 

de qualsevol part.  

  

La decisió de la Inspecció Facultativa serà definitiva per a l’acceptació del muntatge.  

  

Prèviament a la posta en servei total o parcial de la instal.lació, inclòs per a efectuar 

proves, haurà de procedir-se a un buidat i neteja de la xarxa de  canonades afectada 

a fi de retirar del seu interior tots els residus i brutícia que hagi pogut quedar durant el 

muntatge (escantells de soldadura, raspadures, etc.).  

  

Per això es desmuntaran aquells elements o accessoris que puguin retenir-la. Es 

prendran especials precaucions en el cas d’elements mòbils (bombes, vàlvules 

motoritzades, etc.),  protegint-los con malles metàl.liques en les seves connexions, les 

quals seran retirades una vegada realitzada la neteja.   

 

Si es produís alguna avaria, inclòs transcurregut el període de garantia, per alguna de 

les causes esmentades, l’import de la reparació o substitució de l’element deteriorat 

serà a càrrec del Contractista.  

  

Per a evitar la introducció d’elements estranys en la xarxa de canonades, finalitzada la 

jornada de treball hauran d’obturar-se convenientment els extrems que quedin oberts.  

  

Si la interrupció dels treballs hagués de superar els tres dies, l’esmentada obturació 
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haurà de realitzar-se preceptivament mitjançant tap forjat roscat, o brida soldada i 

contrabrida cega.  

  

Tota l’estesa horitzontal de la xarxa de canonada haurà de ser realitzada amb una 

pendent mínima de 0,5%.  

 

La instal.lació assegurarà la circulació del fluid sense obstruccions, eliminant bosses 

d’aire mitjançant la instal.lació de tants punts de purga i desaire com sigui necessari i 

permetent el drenatge total de tots els circuits.  

 

El muntatge de tota la canonada haurà d’executar-se segons les indicacions de la 

Inspecció Facultativa, considerant que el conjunts de canonades horitzontal haurà de 

quedar alineat per la part superior, i que el conjunt vertical ha de quedar alineat a 

l’eix.  

  

Les esteses de canonades, mentre no es digui el contrari, es disposaran paral.leles o 

perpendiculars entre sí i en les dues direccions ortogonals de l’estructura dels locals per 

on discorren.  

  

5.1.3 Canonades de coure  
  

5.1.3.1 Material i dimensions  
  

Les canonades es definiran pels seus diàmetres interior i exterior, o bé per l’interior i el 

gruix de la paret, expressats en mm., ajustant-se a la Norma UNE 37116 per a tubs 

estirats sense soldadura.  

 

Toleràncies: Fins a 30 m/m, diàmetre exterior ± 0,15 m/m.  

   

Tolerància en rectitud: Fletxa màxima per a tubs durs de 2 mm/m.  

Tolerància d’ovalació: Serà del 1% tan sols aplicable en tubs de gruix menor al 3% del 

valor del diàmetre exterior.  

 

El coure serà de primera qualitat, amb una puresa mínima del 99,75% i una densitat de 
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8,88 gr./cm3.  

  

Els tubs seran cilíndrics, de gruix constant i les superfícies interior i exterior seran llises i 

sense ratlles, taques, bufadores, caletes, escòries, picadures o plecs.  

 

Es permetran defectes que afectin al gruix en menys de 1/10.  

Serà rebutjat tot tub amb senyals d’haver estat llimat, tant en parets rectes com en 

corbes.  

 

Les pressions inferiors a ruptura, per a tubs ordinaris de dimensions corrents i coure 

semidur no seran  inferiors a les expressades a la taula 5.3:  

 

Els tubs de coure, un cop plens de colofònia, hauran de poder ser doblats amb un 

mandril de diàmetre 3 vegades superior al del tub sense esquerdar-se.  

 

En general els tubs seran de classe M, qualitat semidura. No s’admetrà el coure recuit.  

  

 

Taula 5.3  Pressions inferiors a ruptura.Tubs de dimensions corrents i coure semidur. 

  

 

 

 

 

 

 

5.1.3.2 Unions  
 
Els tubs estaran units mitjançant maniguets amb soldadura capilar, previ decapat de 

les parts a soldar. També poden unir-se per encaix dels tubs matriciats i ajustats, per 

soldadura capil.lar.  

  

Els maniguets i accessoris seran d’aleació de coure. La soldadura capilar coure-coure 

(groc), serà del tipus fort (aliatge amb el 50% de coure com a mínim i sense 

metal.loides, alumini, mercuri i antimoni; punt de fusió màxim 850 graus C.).  
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5.1.3.3 Corbes i canvi de direcció  
 
Per a la realització de corbes, bifurcacions, derivacions i canvis de direcció s’utilitzaran 

peces de coure de les mateixes característiques, pel que fa a la qualitat i dimensions,  

que les especificades respecte a les canonades.  

  

5.1.3.4 Proves  
 
Les mateixes especificacions que per a les canonades galvanitzades d’acer.  

  

5.1.3.5 Aïllament 

  
Els tubs encastats a l’obra seran aïllats de la mateixa per a permetre la lliure dilatació.   

 

5.1.3.6 Connexions elàstiques  
 
Les mateixes especificacions que per a les canonades galvanitzades d’acer.  

  

5.1.3.7 Suports i suspensions  
 
Tots els elements suspensors hauran de poder suportar la canonada plena del fluid que 

transporten, amb un factor de sobrecàrrega de 5 vegades el pes màxim, sense que 

existeixin pandeigs o moviments innecessaris, així com tampoc interferències amb 

altres instal.lacions.  

 

Els suports es distanciaran els valors expressats a la Taula 5.4.  
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Taula 5.4  Distància entre suports. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  S’admetrà la pinça metàl.lica només per a interiors.  En canvis de direcció i extrems 

de canonada, les subjeccions seran amb abraçadora.  

  

(2) Entre el tub de coure i l’abraçadora d’acer galvanitzat ha d’intercalar-se una 

protecció aïllant, tipus cinta adhesiva o similar.  

Qualsevol tipus de suport necessari en tota instal.lació, inclourà cadiretes, brides, 

rodets, angulars, o qualsevol element necessari per a completar la subjecció o 

suspensió.  

  

El Contractista s’abstindrà en absolut de subjectar els suports o penjadors en formigó 

pretensat, falsos sostres, canonades d’altres instal·lacions, conductes, etc., sempre que 

no tingui la aprovació explícita de la Direcció Facultativa.  

  

5.1.3.8 Passamurs  
 
Les especificacions seran les mateixes que per a les canonades galvanitzades.  

  

5.1.3.9 Muntatge  
 
Les  especificacions seran les mateixes que per a les canonades galvanitzades.  
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5.1.4 Aparells sanitaris  
  

5.1.4.1 Condicions generals 

  
Tots els aparells, així com les aixetes i vàlvules, seran de primera qualitat, en marca, 

model i color que asseguri el manteniment adequat i la substitució dels elements per 

altres de semblants en cas que això fos necessari, completament nous i lliures de 

defectes, amb garantia d’exigir les especificacions de duresa, absorció, resistència als 

àcids i estanquitat, durabilitat, cabal i soroll, segons convingui.  

  

Seran instal.lats d’acord amb les instruccions que les cases subministradores enviïn amb 

els aparells.  

  

Els sobreeixidors dels aparells sanitaris estaran units al desguàs abans del sifó  

corresponent, i seran capaços d’impedir que l’aigua sobreeixi tenint el desguàs tancat 

i una aixeta, com a mínim, oberta amb un cabal de 0,15 l/sg.   

  

Tots els taps de funcionament no mecànic tindran la seva cadeneta de material 

inoxidable, amb una forma apropiada perquè no s’hi facin nusos durant el servei. 

Aquestes cadenes resistiran una força de tracció de 5 Kp.  

  

La pèrdua d’aigua pels taps no podrà ser superior a 0,15 l/min. Els desguassos de tots 

els aparells sanitaris que no tinguin el sifó  incorporat, hauran de portar una creueta de 

metall inoxidable que impedeixi el pas de sòlids capaços d’obstruir-lo (el diàmetre de 

la barra que constitueix la creueta ha de ser de l’ordre de 2 mm.).   

  

Aquesta creueta quedarà a uns 2 cm. de la superfície de la vàlvula de desguàs.  

  

5.1.4.2 Defectes dels aparells sanitaris  
 
Poden afectar a: la col.locació, la utilització i l’aspecte.  

 

Defectes que perjudiquen la col.locació: inclinació o fletxa de la superfície de 

recolzament o falta de rectitud de les arestes d’entrega dels revestiments.   
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No ha de sobrepassar en 6%.  

  

Defectes referents a la utilització: buidat incomplet. No és admès.  

  

Defectes que interessen la higiene: tan sols es consideraran quan es produeixin en una 

superfície mullada o vista.  

 

El  corriment  de l’esmalt només serà admès quan no sigui visible a distància de 1 m. o 

més.   

  

Els grans de foc hauran de ser menors de 2 mm. L’encrespament de la superfície de 

l’esmalt haurà de ser molt dèbil i les taques de color no seran admeses.  

  

Podran admetre’s els aparells amb: fins a 2 defectes de col.locació o d’higiene, més 2 

d’aspecte.  

  

5.1.4.3 Característiques dels aparells sanitaris segons  ús  
 
Lavabos: Es col.locaran  amb cartells o mènsules metal·liques i el cantell superior de la 

cubeta haurà de quedar a 80 cm. del paviment.  

  

Abocadors: Hauran de portar reixa abatible de metall. El diàmetre del tub de desguàs 

no ha de ser inferior a 8 cm.  

 

Inodor: La tassa i el sifó constituiran una sola unitat. La part de la copa plena d’aigua 

ha de ser ampla i poc profunda i la porció no coberta per l’aigua, reduïda al mínim.  

 

Urinaris:  Estaran fets d’una sola peça. El rentat es farà amb fluxor de descàrrega.  

  

5.1.4.4 Aixetes sanitàries 

  
Serà la inspecció Facultativa qui decidirà, en cada cas, el model a instal.lar.  

 

Tota aixeta ha de subministrar-se amb els accessoris necessaris per a la seva 
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instal.lació, ja sigui fixat al mur o a un aparell sanitari.  

  

Es composaran de peces ben ajustades, sense joc entre elles.  

  

Hauran de ser estanques a pressió de prova de 15 Kp/cm2 i per a la de servei de 4 

Kp/cm2; el seu funcionament no produirà cap soroll molest ni vibració.  

  

Les velocitats de sortida seran inferiors a 2 m/sg.  

 

No es permetrà l'ús d'aixetes amb maneta de porcellana o qualsevol material fràgil.  

  

L'alimentació a les aixetes serà a través de claus de bloqueig i ajust, a fi de permetre el 

desmuntatge de qualsevol aixeta sense interrompre el servei a altres aparells sanitaris i, 

al mateix temps, ajustar el cabal màxim.  

  

5.1.5 Xarxa d'evacuació interior (col.lector d'aparells sanitaris)  
 

Tubs de plom:  
 

Vindran definits per la naturalesa del plom que els constitueix i per les seves dimensions.  

 

La naturalesa del plom podrà ser:  

 

Plom dolç refinat de primera fusió no inferior a 99,94%.  

 

Plom refós dulcificat de llet 99,90%.  

  

Les dimensions s'indicaran pel seu diàmetre interior i exterior, ambdós en mm.  

  

5.1.6 Proves i assaigs de la instal.lació  
  

5.1.6.1 Generals  
 

El Contractista garantirà, després de l'acabament dels treballs, que tots els sistemes 
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estan en perfectes condicions de funcionament, d'acord amb tots els termes legals i 

restriccions i de conformitat amb la millor pràctica.  

 

Aquelles instal.lacions, les proves i assaigs de les quals estiguin legalitzades pel Ministeri 

d'Indústria o altre organisme oficial, es faran d'acord amb aquestes Normes.  

  

Les canonades que han d'anar encastades o tapades seran assajades abans que 

quedin ocultes. El Contractista subministrarà, l'equip i aparells necessaris per als assaigs i 

inspeccions.  

  

Les comprovacions generals seran les següents:  

  

Examen visual.  

  

Comprovació de dimensions, gruixos i rectitud.  

  

Proves d'estanquitat.  

  

5.1.6.2 De les xarxes de distribució d'aigua  
 

Definides anteriorment per a cada tipus de conducte.  

  

5.1.6.3 De la xarxa d'evacuació  
 

Els assaigs de la xarxa d'evacuació es realitzaran després de col.locades totes les 

canonades i abans de rematar els murs, sostres i paviments per on hagin de passar o 

anar encastades les canonades.   

  

Com a mínim es farà una de les següents proves:   

 

- D'aigua.  

- D'aire.  

- A les olors. 

- Al fum.  
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Prova d'aigua: Es realitzarà emplenant d'aigua tota la canonada de descàrrega i 

ventilació i comprovant que el nivell es mantingui constant.  

Per a efectuar l'assaig es taparan prèviament totes les boques i obertures del tubs.  

  

La pressió a què estarà l’aigua no ha de ser inferior a 5 m.c.a. ni superior a 15 m.c.a.  

  

Si la xarxa és molt extensa convindrà provar-la per trams durant l'execució, sense que 

quedi exclosa la prova completa de tota la xarxa.  

  

Prova d'aire: Es tancaran totes les boques i s’hi introduirà aire a una pressió equivalent 

a 3 o 4 m.c.a. Un manòmetre introduït en un tub de la xarxa indicarà si hi ha alguna 

fuita.  

  

Quan es detecti alguna fuita i no es vegi fàcilment, s'aplicarà aigua amb sabó en les 

zones on es sospiti que s'hi pot produir.  

 

Durant la prova els sifons hauran d'estar buits i obturats.  

  

Prova d'olors: S’utilitzarà oli de menta o un altre que produeixi una olor forta. Durant la 

prova tots els orificis hauran d'estar hermèticament tancats.  

  

En la base de la columna en la que es realitzi l’assaig es buidaran 30 grams d'oli de 

menta i 4 o 5 litres d’aigua bullint per cada 10 m. de longitud de columna.   

  

L'extrem superior de la columna es deixarà obert i es tancarà hermèticament després 

de percebre l'olor.  

  

Durant la prova els sifons hauran d'estar buits i obturats.  

 

Prova de fum: S'haurà col.locat oli mineral en la base de la columna i es cremarà; la 

columna es taparà quan el fum que es produeixi arribi a la part superior de la columna.  

Si existeix alguna fuita, l'olor i el fum acusarà la zona on es produeix la fuita.  

  

Es aconsellable per a aquesta prova d'utilitzar una màquina productora de fum i omplir  

la xarxa amb fum a una pressió de 3 a 4 m.c.a.   
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Si no hi ha fuites de fum i les tanques hidràuliques dels sifons no cedeixen durant 15 

minuts, la qual cosa es nota per les fluctuacions de la pressió de la màquina, s'admet 

que la xarxa és impermeable al pas d'aire i gasos.  

  

Dels aparells sanitaris: Per a aquests assaigs se seguiran les "Recomendaciones de 

Fontanería y Saneamiento del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del 

Cemento".  

  

Ceràmica sanitària: Es faran assaigs de resistència a variacions de temperatura, duresa 

de I'esmalt, de continuïtat de la capa d'esmalt, d'absorció i de resistència als àcids.  

  

Assaigs de la porcellana: Es faran assaigs de duresa, absorció, quartejament i 

resistència als àcids.  

  

Aixetes sanitàries: Es sotmetran a assagis d'estanquitat, durabilitat, cabal i sorolls.  

  

Muntatge: Una vegada hagin estat col.locats tots els aparells i s'hagin efectuat totes 

les connexions, s'assajarà el sistema complet de desguàs, ventilació i sistemes d'aigua. 

Les reparacions de canonades i accessoris defectuosos es faran sempre amb materials  

nous.  

  

5.2 INSTAL.LACIÓ D'ELECTRICITAT  
  

5.2.1 Consideracions generals  
 

Les mateixes que per a les instal.lacions de fontaneria, a excepció dels Reglaments, 

Normativa i Recomanacions a tenir particularment en compte, que en aquest cas 

seran:  

  

"Normas Tecnológicas del Ministerio de la Vivienda".  

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión".  

  

5.2.2 Conductes  
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5.2.2.1 Traça  
 
La traça de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies paral.leles a les 

verticals i horitzontals que limiten el local en el què s'efectua la instal.lació.  

  

La traça per a paraments verticals es farà seguint línies paral.leles a les verticals i 

horitzontals; aquestes es disposaran a 50 cm. com a màxim de paviments i sostres i les 

verticals a una distància dels angles o cantonades no superior a 20 cm. En ambdós  

casos a una distància mínima de 3 cm. de qualsevol altra canalització.  

  

Es disposaran els registres convenients per a la fàcil introducció i retirada dels 

conductors en els tubs desprès de col.locats. En trams rectes hi haurà un registre cada 

15 cm. com a màxim. També n'hi haurà un cada dues corbes en angle recte.  

  

Prèviament als treballs, es marcarà exteriorment la traça dels tubs i la situació de caixes 

de registre, derivació, connexió i mecanismes, per a què sigui aprovat per la Inspecció   

  

Facultativa, la qual establirà les Normes complementàries precises pel que fa a la 

traça.  

  

Es convenient disposar els tubs normals, sempre que sigui possible, a una alçada de 

2,10 m. com a mínim, sobre el paviment, a fi de protegir-los de eventuals danys 

mecànics.  

  

En cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb d'altres no elèctriques, es 

disposaran de forma que entre les superfícies exteriors d'ambdues es mantingui una 

distància de, com a mínim, tres cm.  

  

Les canalitzacions elèctriques no se situaran paral.lelament per sota d'altres 

canalitzacions que puguin donar lloc a condensacions, a no ser que s'adoptin les 

disposicions necessàries per a protegir les canalitzacions elèctriques contra els efectes 

d'aquestes condensacions.  

  

Les canalitzacions elèctriques i no elèctriques només podran anar en un mateix canal 

buit en la construcció, quan es compleixin, a la vegada, les següents condicions:  
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La protecció de contactes indirectes estigui assegurada tal com s'indica en la 

Instrucció MI BT 021, considerant les conduccions no elèctriques, quan siguin 

metàl·liques, com elements conductors.  

  

Les canalitzacions elèctriques estaran convenientment protegides contra els possibles 

perills que pugui presentar la seva proximitat a canalitzacions i especialment es tindrà 

en compte:  

  

- L'elevació de la temperatura.  

- Les condensacions.  

- Les inundacions  

- Les corrosions.  

- Les explosions.  

  

5.2.2.2 Execució de la instal·lació  
 

Els tubs s’uniran entre sí mitjançant accessoris adequats a la seva classe, que assegurin 

la continuïtat de la protecció que proporcionin als conductors.  

  

Els tubs aïllants rígids corbables en calent podran ser encaixats entre sí en calent, 

recobrir la connexió amb una cola especial, quan es desitgi una unió estanca.  

  

Les corbes practicades en els tubs seran contínues i no originaran reduccions de secció 

inadmissibles. Els radis mínims de curvatura per a cada classe de tub són els que 

s'indiquen en la Taula 5.5.  
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Taula 5.5  Radis mínims de curvatura per a cada classe de tub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Tubs metàl.lics; rígids blindats.  

(2) Tubs metàl.lics rígids blindats, amb aïllament interior.  

(3) Tubs metàl.lics rígids normals, amb aïllament interior.  

(4) Tubs aïllants rígids normals.  

(5) Tubs aïllants flexibles normals.  

(6) Tubs metàl.lics flexibles normals, amb/sense aïllament interior.  

(7) Tubs metàl.lics flexibles blindats, amb/sense aïllament interior.  

  

 

Per a corbar tubs metàl.lics rígids blindats amb o sense aïllament interior, s'empraran 

útils apropiats al diàmetre dels tubs. Els tubs metàl.lics rígids normals amb aïllament 

interior de diàmetre nominal fins a 29 mm. es corbaran practicant, amb tenalles 

adequades, el nombre de plecs necessaris al diàmetre de la corba. Quan aquesta 

sigui de 90 graus, i per al radi mínim de curvatura assenyalat en la taula anterior, el 

nombre mínim de plecs serà el que s'indica en la Taula 5.6.  
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Taula 5.6  Nombre mínim de plecs per a tubs metàl.lics rígids normals 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nombre de corbes en angle recte, situades entre dos registres consecutius no serà 

superior a 3. Els conductors s'allotjaran en els tubs una vegada aquests han estat 

col.locats.  

  

Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i retirada dels 

conductors en els tubs o servir al mateix temps com a caixes de connexió i derivació. A 

fi que 1'aïllament dels conductors no pugui ser destruït degut al seu fregament ambels 

cantells lliures dels tubs, els seus extrems, quan siguin metàl.lics i penetrin en una caixa 

de connexió o aparell, estaran proveïts de broquets amb cantelIs arrodonits o 

dispositius equivalents, o bé convenientment mecanitzats; si es tracta de tubs metàl.lics 

amb aïllament interior, aquest últim sobresortirà uns milímetres de la coberta metàl.lica.  

  

Quan els tubs estiguin constituïts per a matèries susceptibles d'oxidació i quan hagin 

rebut, durant el curs del seu muntatge, algun treball de mecanització (corbat, etc.), a 

les parts mecanitzades se'ls aplicarà pintura antioxidant.  

 

Igualment, en el cas d’utilitzar tubs metàl.lics sense aïllament interior, es tindrà en 

compte la possibilitat que es produeixin condensacions d'aigua en el seu interior, per la 

qual cosa s'elegirà convenientment Ia traça de la instal·lació, preveient la evacuació 

de l'aigua en els punts més baixos i, fins i tot, establint una ventilació adequada en 

l'interior dels tubs mitjançant el sistema adequat, com pot ser, per exemple d'unes T 

quan un dels braços no s'utilitza.  
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Quan els tubs metàl.lics hagin de connectar-se a terra, Ia seva continuïtat elèctrica 

quedarà convenientment assegurada. En el cas d'utilitzar tubs metàl.lics flexibles, és 

necessari que Ia distància entre dues postes a terra consecutives dels tubs no 

excedeixi de 10 m.  

  

No podran utílitzar-se els tubs metàl.lics com a conductors de protecció o de neutre. Els 

tubs es fixaran a les parets i sostre mitjançant brides o abraçadores protegides contra 

la corrosió i sòlidament subjectes. La distància entre aquestes serà com a màxim de 

0,80 m. per a tubs rígids i de 0,60 m. per a tubs flexibles. Es disposaran fixacions en una i 

altra part dels canvis de direcció i de les connexions, també en la proximitat 

immediata de les entrades en caixes o aparells.  

  

En les traces situades en superfícies horitzontals (sostres), les brides de subjecció 

disposaran del corresponent element separador que permeti que el conducte es trobi  

a una distància mínima de 2 cm. del sostre.  

  

Així mateix hauran de disposar d'elements separadors tots aquells accessoris com 

caixes de derivació, mecanisme, etc. que s’hagin d’interconnectar amb l’esmentada  

traça  

  

En alineacions rectes, les desviacions de l’eix del tub respecte a la línia que uneix els  

punts extrems no serà superior al 2%.  

  

En els encreuaments de tubs rígids amb juntes de dilatació d'un edifici, hauran 

d'interrompre’s els tubs; els extrems hauran de quedar separats entre sí 5 cm. 

aproximadament, i s'empalmaran posteriorment mitjançant maniguets lliscants que 

tinguin una longitud mínima de 20 cm. Totes les conduccions de les instal.lacions 

hand'ésser coordinades per un únic responsable especialista en aquests temes.  

  

El pas de les canalitzacions a través d'elements de la construcció, tals com murs, 

envans i sostres, es realitzarà d'acord amb les següents prescripcions:  

  

En tota la longitud dels passos de canalitzacions no es disposaran connexions o 

derivacions de conductors.  
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Les canalitzacions estaran suficientment protegides contra els deterioraments 

mecànics, les accions químiques i els efectes de la humitat. Aquesta protecció s'exigirà 

de forma continua en tota la longitud del pas.  

  

Si s'utilitzen tubs no obturats per a travessar un element constructiu que separi dos 

locals d'humitats marcadament diferents, es disposaran de manera que s'hi impedeixi 

l'entrada i acumulació d'aigua en el local més humit. Quan els passos desemboquin a 

l'exterior, s'instal.larà, en l'extrem del tub, una pipa de porcellana o vidre, o d'altre 

material aïllant adequat, de manera que el pas exterior-interior dels conductors 

s’efectuï en sentit ascendent.  

  

En el cas que les canalitzacions siguin de naturalesa diferent a un i altre costat del pas, 

aquest s'efectuarà amb la canalització utilitzada en el local les prescripcions del qual 

siguin més severes.  

  

Per a la protecció mecànica dels conductors en la longitud del pas, es disposaran en 

l'interior de tubs normals, quan aquella longitud no superi els 20 m. i, si els supera, es 

disposaran tubs blindats els extrems dels tubs metàl.lics sense aïllament interior estaran 

proveïts de broquets aïllants, de cantells arrodonits o de dispositiu equivalent; per als 

tubs metàl.lics amb aïllament interior serà suficient que l'aïllament sobresurti 

lleugerament del tub. També podrà emprar-se per a protegir els conductors, els tubs 

de vidre o porcellana, o d'altre material aïllant adequat, de suficient resistència 

mecànica.  

  

No necessiten protecció supletòria. Els conductors proveïts d'una armadura metàl.lica.  

 

Els conductors rígids aïllats amb polietilè reticulat i que portin un envoltant de protecció 

de policloroprè o producte equivalent, quan siguin de 1.000 V. de tensió nominal.  

  

Si l'element constructiu que ha de travessar separa dos locals amb les mateixes 

característiques d'humitat, poden practicar-se obertures que permetin el pas dels 

conductors, respectant en cada cas les separacions indicades per al tipus de 

canalitzacions de què es tracti.  

  

En els passos de sostres mitjançant tub, aquest estarà obturat mitjançant tanca 
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estanca i la seva extremitat superior sortirà per sobre del paviment a una alçada com 

a mínim igual a la del sòcol, si existeixen, o a 10 cm. en tot cas. Quan el pas s’efectuï 

per un altre sistema, s'obturarà igualment mitjançant material incombustible i aïllant, 

sense que aquesta obturació hagi de ser totalment estanca, encara que protegirà de 

la caiguda d'objectes i a la propagació del foc.  

  

5.2.2.3 Taules per a la selecció de tubs d'acer per a canalitzacions eléctriques  
  

 

Taula 5.7  Capacitat en nombre de conductors 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 5.8  Capacitat de secció de conductors dels tubs de protecció. 
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Taula 5.9  Taula auxiliar de seccions totals per a un nombre determinat de conductors. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

5.2.3 Conductors.  
  

5.2.3.1 Per a tensions fins a 1.000 Volt  
  

Conductors unipolars de coure, flexibles, aïllats amb PVC, sota coberta exterior també 

de PVC, no propagadors de la flama.  

  

Tots ells aniran convenientment numerats, indicat el circuit i la línia que configura.  

  

Així mateix, aquests conductors hauran de complir la Norma UNE 21.029 de "Cables de 

energía para distribución con aislamiento y cubierta de policloruro de vinilo, para   

 

tensiones hasta 1.000 Volt" aprovada per IRANOR el 14/07/71 i d'obligat compliment a 

partir de 01/07/74.  
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5.2.3.2 Per a tensions fins a 750 V  
  

Tots aquests conductors seran flexibles, de coure, resistents a una tensió màxima de 750  

Volt, no propagadors de la flama i aïllats amb policlorur de vinil.  

 

Els colors a utilitzar seran: negre, marró o gris per a conductors de fase, blau clar per al 

conductor neutre i bicolor groc-verd per a conductors de protecció.  

  

Compliran així mateix amb la Norma UNE 21.027.  

  

L'estesa dels conductors elèctrics es realitzarà una vegada estiguin fixats els punts de 

protecció sobre safates o similar.  

  

En cap cas es permetrà la unió de conductors, com connexions o derivacions per 

simple cargolament o arrollament entre si dels conductors, sinó que haurà de 

realitzarse sempre utilitzant borns de connexió muntats individualment o constituent 

blocs o regletes de connexió; pot admetre's també la utilització de brides de connexió.  

 

Sempre hauran de realitzar-se en l'interior de caixes de connexió o derivació. Els 

conductors de secció superior a 1 mm2 hauran de connectar-se per mitjà de terminals 

adequats, de manera que mai les connexions quedin sotmeses a esforços mecànics.  

  

Tots ells aniran convenientment numerats, indicant el circuit i línia que configuren.  

  

5.2.4 Quadres elèctrics  
  

5.2.4.1 Armaris metàl.lícs  
  

Els armaris metàl.lics seran de construcció modular, amb tancaporta d'accés en tot el  

frontal, proveïts de doble tanca i clau única.  

 

La posició prevista és vertical, amb alimentació per la part inferior i sortida per la part 

superior.  
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Haurà de subministrar-se amb la totalitat d'elements d'ancoratge i fixació per a 

I'emplaçament previst.  

  

Estarà construït amb bastidors i xapa de primera qualitat (gruixos respectius 1,5 i 2 

mm.).  

  

Disposaran de placa de muntatge cairejada de 3 mm. de gruix.   

  

El conjunt estarà tractat amb posterioritat al decapat, amb tres capes d'emprimació 

fosfatant i dues mans de pintura anticorrosiva.  

  

El color de les pintures d’acabat serà RAL 7032 per a l'interior i exterior i RAL 2000 per a 

la placa de muntatge.  

  

La porta d'accés disposarà d'un tancament estanc i un ajust perfecte en tot el seu 

perímetre.   

 

La porta estarà mecanitzada per a situar el components indicats en l'esquema i es 

cablejarà de manera que es permeti una obertura total.  

  

Es disposaran obertures superior i inferior de ventilació, a fi de procurar una eficaç 

dissipació de calor intern, del tipus normalitzat que garanteixi la protecció contra 

projeccions d'aigua.  

  

Tant en l'entrada com en la sortida de cables es disposaran passacables amb brides i 

premses que garanteixin l'estanquitat de l'nterior.  

  

Per al connexionat dels conductors de protecció es disposarà una platina de coure 

electrolític en la part inferior.  

  

Tot el connexionat interior es realitzarà amb cable flexible de coure V-750, proveït de 

terminals en ambdós extrems, numeració inequívoca en ambdós extrems, utilitzant els 

colors reglamentaris per a cada conductor polar RST neutre N i protecció SL. Igualment 

s’utilitzaran colors distintius per a cada conductor polar RST, distintius per als cables a 

tensió 24 Volt i de maniobra a tensions dèbils (<= 10 Volt c.c.).  
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En lloc ben visible es grafiarà l'esquema de la instal.lació a fi que pugui ser interpretat  

per qualsevol operari aliè a la instal.lació.  

  

El cablejat interior s'allotjarà en canaletes de PVC, tipus UNEX o similar, préviament 

fixats amb cremallera de nilon.  

  

Tot el cablejat de maniobra tindrà una secció mínima de 1,5 mm2.  

  

Per al connexionat de cables s'utilitzaran borns de melamina, inequívocament 

senyalitzats, muntats sobre guia DIN; els corresponents a cables de maniobra seran del 

tipus seccionable i els de protecció de color verd-groc.  

  

Abans d'iniciar la construcció del quadre, el Contractista haurà de verificar, amb tota 

precisió, les cotes d'emplaçament i presentar els plànols complets, a escala de 

l'interiori frontal, per a la seva aprovació prèvia per la Inspecció Facultativa. La no 

presentació d'aquesta documentació no eximeix de l'obligació d'ajustar-se als criteris 

de detall de la Inspecció Facultativa i seran a càrrec del Contractista les modificacions 

o substitucions a les què hi hagués lloc.  

  

Tots els materials hauran de ser objecte d'aprovació per la Inspecció Facultativa, la 

qual podrà verificar, les vegades que consideri oportú, la construcció del quadre, fins i 

tot en els tallers del o dels seus subministradors.  

  

El grau de protecció que oferirà l'armari una vegada en servei no serà inferior a IP 55, 

segons la Norma DIN 40050.  

  

5.2.4.2 Armaris de doble aïllament.  
  

Les seves dimensions s'adequaran als equips elèctrics que hagin de contenir. 

Disposaran de porta practicable i tapa protectora d'aparells. El muntatge serà 

encastat o superficial, segons convingui.  

  

5.2.5 Equips de mesura  
 



                ETSECCPB - Lucía Hidalgo Olea                                                                   PLEC DE PRESCRPICIONS TÈCNIQUES 
 

Aparcament Subterrani a la parcel.la de Cal Gana i Urbanització de la Coberta. 116 

5.2.5.1 Comptadors trifàsics  
  

Comptador d'inducció de quatre fils. Constituït per envoltant i sistema de mesura. 

L'envoltant portarà espiell de lectura.  

  

El sistema de mesura estarà format per tres bobines de tensió i tres d'intensitat, disc 

rotor amb imant de frenat i mecanismes d'integració de lectura.  

  

S'indicarà marca, tipus, esquema d'instal.lació, nombre de revolucions que 

corresponen a 1 Kw hora, intensitat nominal en Amper, tensió nominal en Volt natura 

del corrent i freqüència en Hz, número d'ordre de fabricació, així com la data del BOE 

en què es publiqui l'aprovació del tipus d'aparell.  

  

5.2.5.2 Equips auxiliars. Transformadors  
  

Constituït per envoltant, borns per a connexió de conductors, arrollament primari i 

secundari.  

 

Aïllament sec i precisió de la classe 0,5.  

  

Tensió nominal d'aïllament 0,6 kilovolt.  

  

Intensitat nominal secundària 5 ampers.  

 

Intensitat nominal de seguretat no superior a 5 vegades la intensitat primària nominal.   

  

Potència nominal de precisió 15 voltampers.  

  

Càrrega nominal aparent de precisió 0,4 Ohm.  

  

Factor de potència 0,8.  

  

Factor nominal de seguretat menor de 5.  
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S'hi indicarà el factor de transformació, classe de precisió, tensió nominal d'aïllament 

en kilovolt, potència nominal de precisió en voltampers, nombre d'ordre de fabricació, 

així com data del BOE en què es publiqui l'aprovació del tipus d'aparell.  

  

5.2.6 Components de quadres eléctrics  
  

5.2.6.1 Barres  
  

Seran de coure electrolític, de dimensions normalitzades, totalment estanyades i 

finalment pintades amb esmalt sintètic, amb els colors clàssics de Codi Internacional 

per a B.T.  

  

La sustentació d'aquestes barres es farà mitjançant suports aïllants, compactes per a 

600 Volt de tensió de servei. Les barres seran, per que fa a les característiques i al 

muntatge, capaces de suportar, sense deformacions i inadmissibles, els esforços 

electrodinàmics produïts per corrents en curt circuit de l'ordre de 75 KA efectius  

  

Tots els cargols a emprar, tant en connexions com en derivacions, seran de llautó, amb 

rosca total, doble femella i volandera del mateix material i volandera grower en cada 

conjunt.  

  

5.2.6.2 Cablejat interior  
  

Les derivacions de barres generals als diferents circuits hauran de fer-se amb platina de 

coure de dimensions adequades a la intensitat permanent del circuit. Quan la càrrega 

sigui inferior en un 50% a la intensitat admissible per les platines més petites de 

fabricació normalitzada, s'utilitzaran conductors de cable de coure amb aïllament de 

PVC 750 Volt, amb terminals de pressió adequats en els seus extrems de connexió.  

  

Les connexions per a telecommandament, control, senyalització i mesura, es faran 

degudament cablejats i utilitzant conductors d'un mateix color per a cada un dels 

serveis indicats.  
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Totes les connexions es faran mitjançant borns adequats a la secció del conductor, 

muntats en bateria, amb senyalització de circuit, formant un cos independent de les 

instal.lacions fixes de l'edifici. Això doncs, la unió de línies i circuits que connectin al 

quadre no podran connectar-se directament a cap aparell d'aquest quadre, sinó a 

través del seu born de connexió que es disposarà en la part inferior del plafó 

corresponent.  

 

5.2.6.3 Interruptors  
  

Seran rotatius, de paquet fins a 200 A. amb comandament frontal, fletxa i connexió 

posterior, d'alta capacitat de ruptura i connexió.  

  

Per a intensitats nominals compreses entre 200 A i 1000 A s'utilitzaran interruptors amb 

comandament frontal de bola o estrep, ganivetes posteriors en coure electrolític i 

càmera apagaespurnes.  

  

5.2.6.4 Tallacircuits  
  

Hauran de ser d'alta capacitat de ruptura, utilitzant bases amb capacitat i cartutxos 

adequats a la càrrega que ha de suportar el circuit corresponent.  

 

Com a part de l'equip es subministrarà un pom aïllant per a la maniobra sota tensió de 

tots els cartutxos instal.lats.  

  

Quan, per la varietat de cartutxos, es precisin diferents poms, se'n subministrarà un per 

al muntatge de cada un dels tipus que hagin d'acoblar-se.  

  

5.2.6.5 Contactors i guardamotors  
  

Seran de marques de reconeguda solvència tècnica i respondran a les 

característiques exigides per a cada tipus de servei.  

  

Hauran d'admetre, com a mínim, una freqüència de connexió de 60 connexions per 

hora i també els relès tèrmics corresponents a la intensitat del motor a protegir.  



                ETSECCPB - Lucía Hidalgo Olea                                                                   PLEC DE PRESCRPICIONS TÈCNIQUES 
 

Aparcament Subterrani a la parcel.la de Cal Gana i Urbanització de la Coberta. 119 

Tant els contactors com els guardamotors, disposaran d'un contacte auxiliar 

commutat, a més a més dels normals que el fabricant inclou en els seus aparells i un 

polsador de recàrrega per a guardamotors.  

  

En els commutadors de estrella-triangle es tindrà en compte que el relè tèrmic 

adequat correspondrà allò que resulti de dividir la intensitat nominal del motor per 

l'arrel quadrada de tres (3).  

  

El relè de temps serà temporitzat amb regulació adequada a les característiques del 

motor i de 1'equip mogut per ell.  

  

5.2.6.6 Aparells de mesura  
  

Seran digitals amb caràcters de 14,2 mm., amb interruptor rotatiu separat de l'aparell 

per seleccionar Ia fase i amb zero. Per a encastar, amb sòcol quadrat de 96 x 96 mm. i 

fixació posterior.  

  

5.2.6.7 Interruptors automàtics  
  

Constituït per envoltant aïllant amb mecanisme de fixació a la caixa, sistema de 

connexions i dispositiu de protecció de corrent per defecte i desconnexió.  

  

El dispositiu de protecció estarà format per transformador toroidal, relé de desconnexió 

i mecanisme de desconnexió.  

  

S'hi indicarà la marca, tipus, tensió nominal en volts, intensitat nominal en ampers I 

intensitat diferencial nominal de desconnexió (sensibilitat) en ampers.  

  

5.2.7 Posada a terra  
   

5.2.7.1 Realització  
 

Es portarà a terme instal.lant un elèctrode en anell, tancat, que interessi tot el 
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perímetre de la construcció.  

 

Així mateix es connectaran elèctrodes verticalment en aquest anell quan es  prevegi la 

necessitat de disminuir la resistència de terra que pugui presentar el conductor en 

anell, prèvia comprovació de la resistència abans de procedir al formigonat del 

fonament.  

  

Totes les connexions que hagin d'efectuar-se en la instal.lació de presa de terra hauran 

de tenir un bon contacte elèctric.   

  

Per això es realitzaran per mitjà de peces de connexió adequades, assegurant les 

superfícies de contacte de forma que la connexió efectiva, mitjançant cargols, 

elements de compressió, roblons o soldadures d'alt punt de fusió.   

  

Es prohibit l'ús de soldadures de baix punt de fusió, tals com estany, plata, etc.  

  

Els contactes han de disposar-se nets, sense humitat i en forma tal que no sigui fàcil 

que la acció del temps destrueixi, per efectes electroquímics, les connexions 

efectuades.   

  

A tal fi, i procurant sempre que la resistència dels contactes sigui elevada, es 

protegiran de forma adequada amb envoltants o pastes, si es considerés convenient.  

  

5.2.7.2 Elements de la posada a terra  
 

Presa de terra 

 

Elèctrodes: Constituïts per conductor nu de coure recuit de secció nominal no inferior a 

35mm2 format per corda circular amb un màxim de 7 filferros. La resistència elèctrica a 

20 graus C. no ha de ser superior a 0,514 Ohms/Km. Unirà a totes les connexions de 

posada a terra de la construcció i les piques que s'hagin de col.locar.   

  

Es situarà en el fons de les rases de fonamentació en íntim contacte amb el terreny.  

  

Les piques estaran constituïdes per javelines cilíndriques amb ànima d'acer estirat en 
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fred i una gruixuda capa de coure totalment llisa.   

  

Les dimensions estaran compreses entre 2000 i 3000 mm. de longitud i els 14 i 21 mm. de 

diàmetre exterior. Per a la unió del cables de descàrrega amb la pica, s'utilitzaran 

unions soldades Cadwell o grapes especials adequades a la secció del cable í seran 

d’aleació de coure, estampades, amb gran solidesa mecànica i amples superfícies de 

contacte.  

  

Punts de posada a terra: S'utilitzaran per fer registrables les connexions a la conducció 

enterrada de les línies principals de baixada a terra. Estaran continguts en pericons de 

connexió registrables constituïts per platines de coure recobert de cadmi de 25 x 33 

cm. i 0,4 cm. de gruix, amb suports de material aïllant.  

  

Línies principals de terra: Els conductors que constitueixen les línies principals de terra 

seran de coure i la seva secció haurà d'estar amplament dimensionada, de tal forma 

que compleixi les condicions següents:  

  

El màxim corrent de falta que pot produir-se en qualsevol punt de la instal.lació, no ha 

d'originar en el conductor un temperatura propera a la de fusió ni posar en perill les 

connexions en el màxim temps previsible de durada de la falta, el qual només podrà 

ser considerat com a menor de 2 segons en els casos justificats per les característiques 

dels dispositius de tall utilitzats.  

  

Els conductors no podran ser, en cap cas, de menys de 35 mm2 de secció. El 

recorregut d'aquests conductors serà tan curt com sigui possible i sense canvis sobtats 

de direcció.   

  

No estaran sotmesos a esforços mecànics i estaran protegits contra la corrosió idesgast  

mecànic.  

 

Derivacions de línies principals de terres: Els conductors que constitueixen les línies 

principals de terra i les seves derivacions seran de coure i la seva secció ha de ser 

sobradament dimensionada de tal forma que compleixi la condició següent:  

  

El màxim corrent de falta que pot produir-se en qualsevol punt de la instal.lació, no ha 
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d'originar en el conductor una temperatura propera a la de fusió ni posar en perill les 

connexions en el màxim temps previsible de durada de la falta, el qual només podrà 

ser considerat com a menor de 2 segons en els casos justificats per les característiques 

dels dispositius de tall utilitzats.  

  

El recorregut d'aquests conductors serà tan curt com sigui possible i sense canvis 

sobtats de direcció. No estaran sotmesos a esforços mecànics i estaran protegits 

contra la corrosió i desgast mecànic.  

  

Conductors de protecció: Els conductors de protecció estaran convenientment 

protegits contra els deterioraments mecànics i químics, especialment en els passos a 

través dels elements de construcció.  

  

Les connexions en aquests conductors es faran amb soldadures sense emprar àcids o 

per peces de connexió roscades.   

  

Aquestes peces seran de material inoxidable i els cargols de prémer, si s'utilitzen, 

estaran proveïts d'un dispositiu que eviti que s'afluixin.  

  

Es prendran les mesures precises per a evitar els deterioraments electroquímics, quan 

les connexions siguin entre materials diferents.  

  

La traça d'aquests conductors serà tan curta com sigui possible i sense canvis sobtats 

de direcció.  

 

En el cas de canalitzacions amb conductors blindats amb aïllament minera, la coberta 

exterior d'aquests conductors podrà utilitzar-se com a conductor de protecció dels 

circuits corresponents, sempre que la continuïtat quedi assegurada. Quan les 

canalitzacions estan constituïdes per conductors aïllats, col.locats en tub de material 

ferromagnètic, o de cables que contenen una armadura metàl.lica, els conductors de 

protecció es col.lacaran en els mateixos tubs.  

  

Els conductors de protecció seran de coure i la seva secció haurà de ser amplament 

dimensionada de tal manera que compleixi la condició següent: El màxim corrent de 

falta que pot produir-se en qualsevol punt de la instal.lació, no ha d'originar en el 
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conductor una temperatura propera a la de fusió ni posar en perill les connexions en el 

màxim temps previsible de durada de la falta, el qual només podrà ser considerat com 

a menor de 2 segons en els casos justificats per les característiques dels dispositius de 

tall utilitzats.  

  

5.2.8 Proves i assaigs  
  

5.2.8.1 Generals  
 
El Contractista garantirà, després de l'acabament dels treballs, que tots els sistemes 

estan en condicions per a una operació elèctrica perfecta, d'acord amb la normativa 

oficial i la millor pràctica.  

  

Aquelles instal.lacions, les proves i assaigs de la qual estiguin legalitzades pel Ministeri 

d'Indústria o altra Organisme oficial, es provaran i assajaran d'acord amb a aquestes 

normes.  

  

El Contractista assajarà tots els sistemes de les instal.lacions d'aquest projecte i hauran 

de ser aprovats abans de la seva acceptació.  

  

Es realitzaran els següents assaigs generals, sent el Contractista qui subministrarà l'equip 

i aparells necessaris per a dur-los a terme:  

  

- Examen visual del seu aspecte.  

- Comprovació de dimensions, seccions, calibres i connexions, etc.  

- Proves de funcionament i desconnexió automàtica.  

  

5.2.8.2 Parcial en obra 
 
Totes les instal.lacions hauran de ser provades davant de la Inspecció Facultativa 

abans de ser cobertes per parets, falsos sostres, etc.  

 

5.2.8.3 En fàbrica  
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La Direcció Facultativa serà autoritzada a realitzar totes les visites d'inspecció que 

consideri necessàries a les fàbriques on s'estan realitzant treballs relacionats amb 

aquesta instal.lació.  

  

5.2.8.4 Assaigs i prova de material  
 
Es realitzaran dos tipus de proves:  

  

5.2.8.5 Prova de rutina de materials  
 

Tindrà per objecte comprovar la qualitat dels materials que integren el conjunt de la 

instal.lació, dels que a continuació es ressalten els mes importants.  

  

5.2.8.6 Conductors  
 
Es procedirà a la prova de rigidesa de l'aïllament, que haurà de ser tal que resisteixin 

durant un minut una prova de tensió de dues vegades la nominal, més 1000 Volt, a 

freqüència de 50 Hz.  

  

La prova d'aïllament s'efectuarà també en forma que, com a mínim, la seva resistència  

sigui l'equivalent a 1000 Ohm per Volt de tensió de servei, segons l'article 2,8 del vigent 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, de la Instrucció Número 17.  

  

S'efectuarà la prova de temps de servei a plena càrrega; no haurà de quedar 

deteriorat després d'estar funcionant durant dues hores en les condicions següents: els 

amperímetres i voltímetres amb el corrent o tensió nominal, respectivament, al màxim 

de l'escala. La influència de la temperatura i freqüència es comprovarà en aplicar als 

aparells un canvi de 10 graus C o del 10% de la freqüència, de manera que les 

variacions de les indicacions no hauran d'ultrapassar el límit d'error que defineix la 

classe de l'aparell.  

  

5.2.8.7 Prova de muntatge  
 
Una vegada acabat el muntatge, abans de procedir a donar-li servei, es comprovarà 
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novament la rigidesa dielèctrica de la instal.lació, a efectes de comprovar el perfecte 

aïllament dels conductors, borns i connexions, després d'efectuada la instal.lació.  

  

Els valors; mínims que s'exigiran seran els mateixos que els esmentats en l'apartat 

anterior.  

  

5.2.8.8 Prova de recepció  
 
Finalment, en l'acte de recepció, s'efectuaran proves del conjunt de les instal.lacions. 

Tindran per objecte comprovar el perfecte funcionament i el rendiment de la 

instal.lació.   

  

Entre d'altres es comprovaran els següents extrems:  

 

- Regulació dels relès de màxima dels limitadors de corrent.  

- Tret i regulació de tots els productes.  

- Comprovació de tots els circuits que componen la instal.lació.  

- Mesura de la resistència de la presa de terra general, que haurà de ser inferior a 37 

Ohm.  

 

5.3 INSTAL.LACIÓ DE PREVENCIÓ D'INCENDIS  
 

5.3.1 Consideracions generals  
  

Les mateixes que per a les instal.lacions de fontaneria, a excepció dels Reglaments, 

Normativa i Recomanacions a tenir particularment en compte, que en aquest cas 

seran:  

  

“Código Técnico de la Edificación” 

 

“Documento Básico SI: “Seguridad en caso de Incendio” 

  

"Ordenanza sobre las condiciones de protección contra incendios en los edificios. 

Ayuntamiento de Barcelona"  
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"Normas Tecnológicas del Ministerio de la Vivienda".  

  

5.3.2 Canonades d'acer galvanitzades  
 

Les mateixes especificacions que per I'instal.lació de fontaneria.   

  

5.3.3 Pintura i senyalització  
 

Els passamurs i suports hauran de recobrir-se amb dues mans de pintura antioxidant.  

 

Les canonades d'acer galvanitzat que estiguin enterrades hauran d'estar tractades 

amb pintura asfàltica o un altre tractament anticorrosiu en tota la longitud.  

  

Tots els circuits s'identificaran amb colors normalitzats i s'hi indicarà convenientment el 

sentit de la direcció del fluid en les conduccions.  

  

S’utilitzaran pintures de tipus adequat al treball a realitzar, incloent-s'hi el material de 

base necessari per al seu perfecte acabat.  

  

5.3.4 Conductors  
  

Les mateixes especificacions que per a la instal.lació d'electricitat.   

 

5.3.5 Conductes  
  

5.3.5.1 Traça  
 
Les mateixes especificacions que per a la instal.lació d'electricitat.  

  

5.3.5.2 Execució de la instal.lació  
 
Les mateixes especificacions que per a la instal.lació d'electricitat.  
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5.3.6 Equips  
  

5.3.6.1 Equip de mànega certificat segons UNE  
 
Seguint les especificacions de la NBE-CPI 96, s'han d'instal.lar boques d'incendi 

equipades amb mànega de 25 mm. de diàmetre, en aparcaments de més de 50 

places, que cobreixin la totalitat del recinte, d'acord amb l'article 20.3 de l'esmentada 

normativa. Tanmateix, tenint en compte que els aparcaments disposen d'un personal 

en nombre molt reduït, força canviant i, habitualment, no ensinistrat, i que, segons els 

comentaris d'aquest mateix article 20.3, les mànegues de 25 mm. de diàmetre tenen 

una més gran facilitat d'utilització per persones no entrenades especialment en 

mesures de lluita contra incendis, hi ha la possibilitat d'utilitzar aquest tipus de 

mànegues, sempre que el Servei de Bombers de l'Ajuntament de Barcelona hi estigui 

d'acord en cada cas particular.  

  

5.3.6.2 Equip de mànega BIE Ø 45 mm  
 

Acomplirà la norma UNE 23402. La mànega serà certificada N segons UNE 23091. La 

llargada màxima de les mànegues serà de 20 m., com a norma general.   

  

Aquest conjunt anirà muntat dins d'un armari IPF-43, de planxa metàl.lica de 1,5 mm. 

de gruix pintat amb pintura epoxi color vermell RAL 3000 amb un gruix no inferior a 60 

micres.  

 

El pla frontal de l'armari consistirà amb un marc, per a muntar vidre, amb pany i 

frontisses. El vidre serà estirat de 3 mm. de gruix, amb les cantonades retallades i 

polides, per a evitar condensacions, portarà l'inscripció "Trenqui's en cas d'incendi".  

  

Situats de manera que no quedi cap punt a més de 25 m. d'un equip. I hauran de 

quedar també a menys de 5 m. dels accessos. A prop de cada equip s'haurà de posar 

un cartell indicador d'alumini. Situació de l'equip amb simbologia segons norma UNE 

23033, dimensions i pintura fosforescent.   
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5.3.6.3 Equip de mànega BIE Ø 25 mm  
 

Acomplirà la norma UNE 23403. La mànega serà certificada N segons UNE 23091. La 

llargada màxima de les mànegues serà de 20 m., com a norma general.   

  

Aquest conjunt anirà muntat dins d'un armari de planxa metàl.lica de 1,5 mm. de gruix 

pintat amb pintura epoxi color vermell RAL 3000 amb un gruix no inferior a 60 micres.  

  

El pla frontal de l'armari consistirà amb un marc, per a muntar vidre, amb pany i 

frontisses. El vidre serà estirat de 3 mm. de gruix, amb les cantonades retallades i 

polides, per a evitar condensacions, portarà l'inscripció 'Trenqui's en cas d'incendi". 

Situats de manera que no quedi cap punt a més de 25 m. d'un equip. I hauran de 

quedar també a menys de 5 m. dels accessos. A prop de cada equip s'haurà de posar 

un cartell indicador d'alumini. Situació de l'equip amb simbologia segons norma UNE 

23033, dimensions í pintura fosforescent.  

  

5.3.6.4 Extintors  
 
Els extintors es disposaran en armaris metàl.lics de característiques similars als de les 

mànegues. La part superior dels extintors quedarà instal.lada com a màxim a una 

alçada de 1,70 m. sobre el paviment. El ganxo per a penjar l'extintor estarà sòlidament 

fixat. Situació de l'equip amb simbologia segons norma UNE 23033, dimensions i pintura 

fosforescent.  

  

Capacitat de càrrega de 5 Kp d'anhídric carbònic. Classificat 34 B segons ITC MIE-AP 5. 

Aparell conformat en acer sense soldadura. Vàlvula de llautó de tir ràpid, vàlvula de 

seguretat, mànega i difusor recte. De funcionament manual. Disposarà d'un ganxo per 

penjar. Situats preferentment a les dependències d'aparellatge elèctric.  

  

5.3.6.5 Extintors portàtils de pols ABC 
 
Capacitat de càrrega de 6 Kp de pols polivalent ABC. Pressió incorporada mitjançant 

l'agent impulsor nitrògen rectificat. Aparell conformat en acer embotit. Vàlvula de 

llautó. Tir ràpid. Proveït de manòmetre i comprovador de pressió. Amb mànega.   
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Funcionament manual. Pressió de prova 20-25 Kp/cm2. Indicat per a focs tipus A, B, C. 

Classificació 13 A 89 B segons MIE-AP 5. Acabat superficial amb pintura epoxídica de 

fornejat. Disposarà de ganxo per a penjar a l'interior de l'armari corresponent. Situats a 

les naus d'aparcament, segons Norma Bàsica, 1 per cada 15 m. de recorregut.   

  

5.3.6.6 Extintor portàtil sobre rodes 

  
Capacitat de càrrega de 25 Kp de pols polivalent ABC. Aparells conformats en acer 

soldat, amb vàlvula de llautó de tir ràpid, proveït de manòmetre i comprovador de 

pressió, amb mànega. Pressió incorporada mitjançant agent impulsor nitrògen 

rectificat. Funcionament manual. Acabat superficial amb pintura epoxídica de 

fornejat. Situats un per cada 1500 m2, i mínim un per planta.   

  

5.3.6.7 Detectors tèrmics  
 
Aquests detectors seran termovelocimètrics i termostàtics combinats. Generaran 

resposta davant una elevació brusca de temperatura o bé quan aquesta assoleixi un  

valor predeterminat. Podran muntar-se directament en el sostre, utilitzant la pròpia  

carcassa com a caixa de connexió. Tindran possibilitat de sortida per a pilot indicador  

remot. Acompliran les normes UNE 23007 í 23008. Temperatura d'engegada  

(termostàtic) 58 graus C ±4 graus C. Temps de resposta amb increment de 

temperatura de 10 graus C per minut, entre 30 segons i 4 minuts.  

  

5.3.6.8 Central de detecció 

  
Acomplirà la norma UNE 23007. Controlarà les diverses zones d'incendi. Podrà  

governar, a distància, un dispositiu d'alarma óptic-acústic, a més del control de la  

ventilació del local. Admetrà la possibilitat d'efectuar proves reals d'alarma i d'avaria,  

possibilitat de desconnexió de zona individualment, desconnexió de l'alarma interior i  

exterior, vigilància automàtica de la línia de xarxa "AC".   

  

L'alimentació dels detectors és de, com a màxim, 24 Volt i dos fils. Podrà treballar amb  

qualsevol tipus de detectors,  tèrmics, termovelocimètrics, etc. Podrà treballar amb  

polsadors manuals d'alarma, intercalats en les línies de detecció. Podrà instal.lar-s'hi el  
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mòdul que permet controlar el tancament automàtic de les portes tallafoc,  

l'engegada de l'extinció automàtica combinant dues zones, sirenes d'alarma exteriors, 

etc., i podrà regular el temps d'engegada entre 3 i 180 sg.  

  

El sistema de detecció haurà d'alimentar-se de la xarxa elèctrica general i, 

independentment, d'una bateria d'acumuladors que, en cas de una fallada de 

corrent i de la xarxa, asseguri el funcionament de la instal.lació durant, com a mínim, 

30  hores.   

  

La seva recàrrega i connexió serà automàtica.  

  

5.3.6.9 Portes tallafoc  

  
Les portes per a instal.lar als vestíbuls d'independència, seran RF-60, compliran la NBE-

CPI 96 i la norma UNE 23.802.   

  

Tindran, com a mínim, 0,80 m. de pas lliure.  

 

En el cas que el bastiment tingui rigiditzador inferior, aquest haurà de quedar per sota 

del paviment. En aquest cas l'aresta inferior de la porta, tindrà una cinta intumescent o 

qualsevol altres sistema que compleixi les normes.   

  

5.3.6.10 Retenidors de portes tallafoc  
 
Per les portes tallafoc dels vestíbuls d'independència, hauran uns electroimants de 24 V 

cc., com a màxim, que les retindran obertes.   

  

En cas d'incendi la centraleta de detecció tallarà l'alimentació dels electroimants, i les 

portes estancaran automàticament.  

  

Els electroimants estaran instal.lats perfectament protegits, en caixa d'alumini de fosa, 

la que portarà un polsador poc visible per tallar l'alimentació de I'electroimant.   

  

La central d'alimentació de la potència adequada, amb bateries i autonomia de dues 
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hores, serà exclusivament per als retenidors.  

  

5.3.7 Proves i assaigs de la instal.lació  
 
Pel que fa a la xarxa d'aigua, seran les mateixes que per a la instal.lació de fontaneria.  

  

5.4 INSTAL.LACIÓ D'ENLLUMENAT  
  

5.4.1 Normes tècniques generals  
 
Les especificacions constructives i normes de muntatge, que a continuació es 

definiran, fan referència a la instal.lació d'enllumenat interior i exterior de l'aparcament.  

  

Totes les lluminàries emprades compliran les prescripcions generals que les Normes UNE, 

VDE, NTE-IEI 1975 i REBT, estableixen.  

  

En tots els equips d'enllumenat per fluorescència, les lluminàries estaran equipades 

amb els corresponents balastes, cebadors i condensadors d'antiparassitatge, d'acord 

amb les normes esmentades.  

  

Els balastes (reactàncies) s'ajustaran a les característiques de servei i engegada a la 

freqüència de 50 Hz d'acord amb la Norma UNE 20.152 i control de qualitat ANFRE, que  

limita les pèrdues com a màxim en 9 W per a làmpades de 36 W i de 14 per a les de 58 

W.   

  

Compliran també les característiques d'escalfament, nivell sonor i resistència a la 

humitat.  

  

5.4.2 Característiques dels aparells d'enllumenat ordinari 
 
En naus, rampes i accessos.  

  

Es disposarà una regleta per tub fluorescent vist, esmaltada al foc. La regleta tindrà un 

grau de protecció superior a 53, Classe I i estarà protegida de la humitat, en la part 

superior, zona de contacte amb el forjat, amb una tapa.   
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El tub fluorescent serà de color blanc fred.  

  

Alt factor de potència, superior o igual a 0,95. Tots els elements seran del mateix 

fabricant.  

  

En les rampes, les lluminàries i el seu equip quedaran tots a la mateixa alçada respecte 

el paviment de la rampa, a fi de facilitar les futures reparacions.  

  

En escales i dependències.  

  

Les lluminàries seran tancades amb difusor òpal.   

  

Les lluminàries situades en les dependències tancades d'accés al públic, seran molt 

resistents, estaran fixades fortament i no seran susceptibles de ser robades per mitjans 

senzills.  

  

5.4.3 Característiques dels aparells d'enllumenat d'emergència  
 
Enllumenat emergència nau.  

 

Seran lluminàries per a allotjar làmpades fluorescents. Construïdes segons Norma UNE 

20-392. Autonomia superior a una hora. osta en repòs local inaccessible al públic 

(punxó). Bateria formada per acumuladors estancs de Níquel-Cadmi (alta 

temperatura). Amb junta i obturador de goma per a obtenir una protecció IP 447.   

  

La instal.lació podrà realitzar-se en paret o sostre.  

  

Enllumenat emergència escales i dependències.  

  

Seran lluminàries per a allotjar làmpades d'incandescència. Construïdes segons Norma 

UNE 20-062-73. Autonomia superior a una hora. Posta en repòs local inaccessible al 

públic (punxó). Bateria formada per acumuladors estancs de Níquel Cadmi (alta 

temperatura). Grau de protecció IP 227. La instal.lació podrà efectuar-se en sostre o 

paret o encastat.  
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5.4.4 Proves i assaigs  
  

5.4.4.1 Assaigs en fàbrica  
 
El Contractista haurà de presentar un protocol d'assaigs realitzats pel fabricant, en el 

que garanteixi les característiques dels materials. Haurà d'incloure totes les dades 

necessàries que complimentin les especificacions del projecte.  

  

La Direcció Facultativa serà autoritzada a realitzar totes les visites d'inspecció que 

estimi necessàries a les fàbriques on s'estiguin realitzant treballs relacionats amb 

aquesta instal.lació.  

  

Els materials i equips d'origen industrial hauran de complir les condicions funcionals i de 

qualitat fixades en les NTE, així com les corresponents Normes i disposicions vigents, 

relatives a fabricació i control industrial o, en el seu defecte, les Normes UNE 

corresponents.  

 

5.4.4.2 Assaigs en obra 

  
Totes les instal.lacions hauran de ser provades davant la Inspecció Facultativa, abans 

de ser cobertes pels elements d'acabat (assaigs parcials) i amb els acabats col.locats 

(assaigs totals).  

  

La Direcció Facultativa podrà rebutjar, sense perjudici de l'Ajuntament de Barcelona, el 

lot dels objectes al qual pertany aquell que no compleixi les condicions.  

  

Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'Origen Industrial i que acrediti el 

compliment de les condicions, normes i disposicions referides en aquest document, la 

seva recepció podrà realitzar-se comprovant únicament les característiques aparents.  

 

Les proves del nivell d'il.luminació es faran d'acord amb els càlculs de la Memòria. Es 

realitzaran mitjançant un luxòmetre degudament calibrat. La mesura s'efectuarà en 

punts diferents, a nivell del paviment, de manera que permeti definir les corbes isolux.  

 

La mesura es farà amb tots els acabats de superfície executats i quan les làmpades 
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portin, com a mínim, 400 hores de funcionament.  

  

5.5 INSTAL.LACIÓ DE VENTILACIÓ I CONTROL DE GASOS  
  

5.5.1 Normes tècniques generals  
  

Els materials i execució del muntatge hauran d'ajustar-se a les normes oficials vigents.  

  

En aquells casos en què no hi hagi contradicció amb la normativa oficial o amb les 

Normes Tecnològiques del Ministeri del Habitatge i mentre la Inspecció Facultativa no 

especifiquí res en contra, el Contractista haurà d'ajustar-se a la normativa DIN.   

  

Si durant el temps transcorregut fins a la recepció provisional de la instal.lació fossin 

dictades normes o recomanacions oficials noves, que afectessin total o parcialment a 

la instal.lació, el Contractista queda obligat a l'adequació de la mateixa per al 

compliment esmentat.  

 

Hauran de tenir-se particularment en compte els següents reglaments, normatives i 

recomanacions:  

  

"Normas Tecnológicas del Ministerio de la Vivienda".  

 

"Reglamento de instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente 

Sanitaria".  

 

"Reglamento Electrotécnico para Baja tensión".  

  

5.5.2 Motors  
  

Els motors seran trifàsics amb aïllament elèctric Classe F i protecció segons IP-44 DIN 

40.050 HL. La velocitat màxima serà de 1500 r.p.m. El motor serà normalitzat C.E.I. Els 

rodaments seran amb lubricant de per vida, sense necessitat de manteniment.  

5.5.3 Ventiladors  
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Els ventiladors aniran allotjats en caixes metàl.liques construïdes en planxa 

galvanitzada amb plegat de rigidització en punta de diamant.   

  

Disposaran d’aïllament interior a base d'una capa de 20 mm. de fibra de vidre amb 

una capacitat d'absorció acústica de 3 dBA aproximadament.   

  

Disposaran també de silenciadors acústics construïts amb una envoltant de planxa 

galvanitzada amb junta Pittsbourgh o semblant i plegat en junta de diamant.   

  

Disposaran de lames de fibra de vidre de 50 mm. de gruix disposats en forma paral.lela 

al flux de l'aire, amb una capacitat d'absorció acústica de 8-9 dBA.  

  

Els ventiladors portaran la corresponent placa de característiques amb totes les dades 

que defineixen la màquina. I en cap cas el consum del motor serà superior al nominal.  

  

5.5.3.1 Elements antivibratoris  
 

Tots els equips amb parts mòbils hauran d'instal.lar-se amb les recomanacions del 

fabricant, posant especial atenció en la seva anivellació í alineació dels elements de 

transmissió.   

  

Hauran d'estar dotats dels antivibradors, que recomani el fabricant, amb la finalitat de 

no transmetre vibracions a l'edifici.  

 

Seran de tipus suport metàl.lic o cautxú. Els de cautxú seran de tipus antilliscant.  

  

Els antivibradors quedaran instal.lats de forma que suportin igual càrrega.  

  

La forma de fixació dels antivibradors han d'ésser aquella que permeti millor la funció a 

que es destinin, podent-se realitzar mitjançant espàrrecs o cargols.   

 

Les connexions dels equips amb els conductes es realitzarà mitjançant juntes 

elàstiques.   

La boca de descàrrega i, eventualment, l'oïda d'aspiració del ventilador 

estaranconnectats a la resta de la instal.lació per mitjà de material flexible.   
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5.5.4 Conductes metàl.lics  
  

5.5.4.1 Conductes rectangulars  
  

Construcció: Seran realitzats mitjançant engalletat amb juntes tipus Pittsbourgh o 

semblant, utilitzant, en la seva totalitat, xapa d'acer galvanitzat de primera qualitat i es 

respectaran els gruixos de xapa expressats a la Taula 5.10  

  

En els cons de transformació immediats a la boca d'impulsió dels ventiladors, el gruix 

de xapa augmentarà en un grau, respecte al que li correspondria per la seva dimensió 

major, segons la taula anterior.   

 

Els conductes horitzontals seran registrables, amb trapes separades cada 10 m. i pels 

extrems; els verticals seran per la base.  

 

 

Taula 5.10  Gruixos de xapa en conductes de ventilació de secció rectangular 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Unions entre trams: Les unions entre trams, la dimensió major dels quals sigui igual o 

inferior a 800 mm., es realitzaran amb corredissa-baioneta o altre sistema amb garantia 

anàloga.   

  

En els angles hauran d'introduir-s'hi xapes angulars de tancament.  

Les unions entre trams, la dimensió major dels quals sigui superior als 800 mm., es 

realitzaran mitjançant marcs d'angle de 30 x 30 x 3 mm. de dimensió mínima.  

  

Les unions entre trams de traçat vertical es realitzaran preceptivament amb marcs 
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d'angle de 30 x 30 x 3 mm., sigui quina sigui la seva dimensió.   

  

Les corredisses es realitzaran en xapa galvanitzada de 1,2 mm. de gruix.  

  

Els marcs d'angle seran soldats i galvanitzats al bany una vegada construïts. Els cargols 

d'unió seran cadmiats.  

  

Reforços: Tots els elements rectes dels conductes seran reforçats mitjançant plecs amb 

punta de diamant; els de costat major fins a 900 mm. en disposaran d'un per cada 2 

metres de longitud de conducte; en els de costat major superior a 900 mm. se'n 

disposarà un per cada metre com a màxim.  

  

En aquells trams, la dimensió major dels quals sigui superior a 900 mm., es col.locaran 

reforços exteriors d'angle galvanitzat de 30 x 30 x 3 mm. per a rigiditzar el conducte.  

  

Suports í suspensions: Tots els elements i peces de suspensió seran galvanitzats al bany; 

les varilles i arandelles cadmiades.  

  

Les suspensions seran amb perfil conformat en fred, penjat a l'obra amb tacs de 

resistència suficient, barnilla roscada M-8, arandelles i femelles.  

  

Peces accessòries: La construcció serà similar als trams rectes de conductes, 

mitjançant tanques i unions per plegats de la xapa.   

  

No seran admeses les soldadures per punts.  

  

Les corbes tindran un radi interior mínim de 150 mm. i no inferior a 0,5 vegades l'ample 

dels conductes, excepte en aquells casos en què per imperatius d'espai la Inspecció 

Facultativa autoritzi un radi inferior.  

  

Els canvis de secció s'efectuaran amb un angle màxim de 15 graus sexagesimals, entre 

cara i eix de conducte.  

  

5.5.4.2 Conductes circulars  
  



                ETSECCPB - Lucía Hidalgo Olea                                                                   PLEC DE PRESCRPICIONS TÈCNIQUES 
 

Aparcament Subterrani a la parcel.la de Cal Gana i Urbanització de la Coberta. 138 

Construcció: Estaran constituïts per tubs d'acer galvanitzat, de primera qualitat, rígids, 

de construcció helicoïdal i seran llisos interiorment.  

 

La seva fabricació serà estàndard i procedirà d'una firma especialitzada i 

experimentada en aquest tipus de fabricació.  

  

Els gruixos de la xapa d'acer hauran de ser, segons el diàmetre del conducte i quan no 

s'indiqui expressament el contrari, els expressats a la Taula 5.11.  

  

 

Taula 5.11  Gruixos de xapa en conductes de ventilació de secció circular. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Les peces de transformació a conductes rectangulars, reixes i altres elements es 

realitzaran d'acord amb allò que s'ha especificat per als conductes rectangulars.  

 

Els conductes horitzontals seran registrables, amb trapes separades cada 10 m.; els 

conductes verticals seran registrables per la base. Els extrems dels horitzontals seran 

registrables.  

  

Unions entre trams i peces accessoris: Les unions entre trams seran per maniguets d'unió 

fins a DN 800 i directament a les peces accessoris (colzes, tes, etc.), essent aquestes 

mascle i els trams femella.  

  

Les unions, en general, per a diàmetres superiors a DN 800 es realitzaran per brides 

d'angle de 30 x 30 x 3 mm. de dimensió mínima.  

  

Les unions entre trams de traçat vertical es realitzaran preceptivament mitjançant 

brides d'angle de 30 x 30 x 3 mm.  
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Els marcs de brides d'angle seran galvanitzats al bany, una vegada construïts. Els 

cargols d'unió seran cadmiats.  

 

Per a 1'estanquitat, en les unions s'hi interposarà massilla adequada o juntes de 

Klingent, segons els casos.  

  

Reforços: Per a diàmetres superiors a DN 800 mm. es col.locaran reforços exteriors 

d'angle galvanitzat de 30 x 30 x 3 mm. per a rigiditzar el conducte.  

  

Suports i suspensions: Igual que per als conductes rectangulars.  

  

Peces accessoris: Igual que per als conductes rectangulars.  

  

5.5.4.3 Passamurs  
 

En els passos de sostres, envans, i, en general, qualsevol element constructiu, es 

col.locaran passamurs de xapa d'acer galvanitzat rectangular o circular, segons el 

tipus de conducte, de dimensions o diàmetres suficients per a contenir, entre el 

conducte i peça passamur, llana mineral de 25 mm. de gruix i una densitat de 80  

Kp/cm2. El conjunt passamur més camisa haurà de sobresortir 100 mm. a ambdós 

costats del parament travessat.  

  

Es disposarà, així mateix, a cada costat del sostre, mur o envà travessat, del 

corresponent floró i tapajuntes, preferentment del mateix material.  

  

5.5.4.4 Condicions d'acceptació o de rebuig  
  

Materials: En el moment de la recepció en obra dels materials, es comprovarà que 

aquests han estat fabricats seguint les prescripcions i les normes corresponents 

indicades en aquest Plec.  

 

Es presentaran certificats de proves per als equips i materials que així s’esmenten.   

  

Independentment de la presentació dels certificats de proves realitzades en fàbrica als 
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equips materials, se’ls realitzaran les proves en obra que s’indiquen.  

  

Instal.lació: 

 

Proves parcials: Durant la construcció es realitzaran proves de tots els elements que 

han de quedar ocults i no es cobrirà fins que aquestes proves parcials donin resultats 

satisfactoris a judici de la Inspecció Facultativa.  

  

Igualment, s'han de fer proves parcials de tots els elements que indiqui la Inspecció  

Facultativa.  

  

Proves finals: Acabada totalment la instal.lació, d'acord amb les especificacions del 

projecte, aquesta es sotmetrà parcialment o en el seu conjunt, a les proves que 

s'indicaran més endavant.  

  

Per a l'execució de les proves finals, és condició necessària que la instal.lació hagi 

estat prèviament equilibrada i posta a punt.  

  

Per als motors elèctrics, es comprovarà que la potència absorbida pels motors 

elèctrics, en les condicions de funcionament corresponents al màxim cabal dels 

ventiladors, és igual o inferior a la de projecte. Si el ventilador és de volum variable, la  

comprovació s'efectuarà també al setanta i quaranta per cent (70 i 40%) del cabal 

màxim, havent d'ésser les potències absorbides iguals o inferiors a les de projecte.  

  

Per a ventiladors es mesuraran el cabal, les pressions totals en l'aspiració i la 

descàrrega i la velocitat de rotació i es comprovarà que les condicions de 

funcionament del ventilador responen a les de projecte, admetent-se una diferència  

màxima en més o en menys del deu per cent (± 10%) entre el valor de projecte i la 

mitja aritmètica de, almenys, tres mesures consecutives.  

 

En els elements per a la impulsió i captació d'aire, es comprovaran els cabals de tots  

els elements, admetent-se que la diferència entre aquests i les dades del projecte no  

sigui superior en més o en menys al deu per cent (± 10%).  

  



                ETSECCPB - Lucía Hidalgo Olea                                                                   PLEC DE PRESCRPICIONS TÈCNIQUES 
 

Aparcament Subterrani a la parcel.la de Cal Gana i Urbanització de la Coberta. 141 

5.5.4.5 Traça  
  

Es vigilarà el correcta paral.lelisme de les arestes entre si i amb l'estructura dels locals.  

  

Els conductes horitzontals estaran separats com a mínim 5 cm. del sostre i 20 cm. de la 

paret vertical.  

  

Quan un conducte creui, per sota, una junta de dilatació del sostre, aquest conducte 

es separarà del sostre, en el punt de encreuament, una distància mínima de 20 cm.  

  

5.5.5 Control de CO i fums  
  

5.5.5.1 Consideracions generals  
  

La ventilació forçada s'activarà quan el nivell de CO arribi a 50 p.p.m. A partir de cada 

posada en marxa, el sistema estarà accionat durant un temps de 10 minuts. Els 

detectors i centrals seran homologats segons Reials Decrets 2584/1981 - 734/1985 - 

2368/1985.  

  

Tota la instal.lació serà blindada rígida.  

  

5.5.5.2 Característiques del detector de CO  
  

En presència de CO el sensor reaccionarà de forma instantània i la recuperació serà 

immediata; una vegada desaparegut el gas a detectar, l'aparell estarà dispost per a 

una nova intervenció. Donarà una resposta fidel durant un període mínim de 8 anys. 

Estabilització ràpida i alta fiabilitat.  

 

Podrà muntar-se directament en el sostre, mitjançant dos cargols, utilitzant la pròpia 

carcassa com a caixa de connexions. La secció del cable a utilitzar serà de 3 x 1,5 

mm2.  

  

5.5.5.3 Central de detecció de CO  
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Model compacte de dues, tres o quatre zones. Es compon de:  

  

- Indicador d'avaria: S'activa en el moment en què es produeix una avaria elèctrica 

en la línia del detector o bé quan és accionat l'interruptor d'inhibició.  

 

- Indicador d'extracció: S'activa quan el nivell de concentració supera les 50 p.p.m.  

 

- Indicador d'alarma: S'activa quan el nivell de concentració supera les 100 p.p.m. 

Quan aquests pilots accionen el senyal òptic, entren en funcionament elsrelés 

d'extracció i alarma respectivament. Els relès d'extracció són individuals per zones, 

proporcionant una sortida lliure de tensió, mentre que en el cas de l'alarma només 

és un relè general per a totes les zones.  

  

- Instrument calibrat per a visualització del nivell de concentració existent amb les 

indicacions de 50 i 100 p.p.m.  

 

- Interruptor de tall acústic: Té la missió de tallar el senyal acústic del brunzidor i tallar 

la sortida de tensió de l'alarma general; a la vegada que acciona aquest 

interruptor s'il.lumina el pilot àmbar, indicant-ho òpticament.  

  

5.6 CIRCUIT TANCAT DE TV  
  

En el cas que es disposi de vigilància permanent i que es prevegi instal.lar un control 

mitjançant circuit tancat de TV, les condicions tècniques que aquest haurà de complir 

seran les especificades a continuació.  

  

5.6.1 Càmeres  
  

Es situaran en els llocs estratègics per a poder controlar l'aparcament. Entre altres llocs, 

es col.locaran en: accessos de vianants (replà superior d'escala per a control d'accés), 

en entrades de vehicles no visibles des de la cabina, en els caixers automàtics, etc.  

  

La carcassa de les càmeres portarà el suport adequat per a fixar-les en sostre o paret i 

estarà dotada de les articulacions necessàries per a poder enfocar en totes direccions.   
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Estarà protegida amb carcassa metàl.lica i cristall frontal de policarbonat. Els cables 

d'alimentació i de senyal estaran protegits contra manipulacions externes mitjançant 

tub metàl.lic o similar i premsaestopes en carcassa.  

  

5.6.2 Monitors  
  

Es recomana disposar un monitor per accés de vehicles i un per accés de vianants. En 

el cas que n'hi hagi més d'un accés de vianants es podrà col.locar un seqüenciador 

per a controlar-los tots.   

  

Així mateix, en els aparcament mixtes amb sistema de control automatitzat, és 

aconsellable disposar un monitor per caixer. Per a la vigilància de les naus 

d'estacionament, es procurarà no introduir més de 4 càmeres per monitor.  

  

5.7 SENYALITZACIÓ  
  

Els aparcaments hauran de disposar de la senyalització adequada per a l'advertiment 

dels usuaris de les possibles limitacions en la seva circulació, la situació de les sortides i 

totes aquelles altres necessàries per a un bon funcionament de l'aparcament.  

  

Tots els senyals que es dirigeixin a la regulació del trànsit de vehicles seran, sempre que 

sigui possible, els normalitzats pel Codi de Circulació.  

  

Quant als rètols, s'emprarà la senyalització normalitzada a la norma UNE 23.033, en  

quant sigui d'aplicació. Pel que fa a la resta de rètols, s'emprarà el color verd en les  

que serveixin per a indicar les sortides de vianants, i altre color amb prou contrast per a  

les de sortida de vehicles, essent recomanable en aquest ús el color blau.  

  

En tots els casos, la senyalització de les sortides tant de vehicles com de persones 

hauran de tenir un dispositiu d'il.luminació autònom, de manera que en cas de produir-

se una fallada del corrent elèctric puguin seguir funcionant durant una horacom a 

mínim, entenent per fallada una baixada de la tensió de subministrament per sota del 

70% del seu valor nominal.  
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5.8 INSTAL.LACIÓ D'ASCENSOR  
  

Compliran tot allò que prescriu el Reglament d'Aparells Elevador vigent. En aquest 

aspecte, cal esmentar que la distància lliure vertical entre el nivell més alt de la cabina 

i el nivell més baix del sostre del recinte (que compren bigues u òrgans situats sota el 

sostre) serà com a mínim de 1,10 m.  

  

Capacitat mínima de 6 persones. La cabina tindrà unes dimensions mínimes, interiors 

lliures, de 1 m. d'amplada i 1,40 m. de fondària, descomptats els passamans. Complirà 

les condicions especificades en l'Ordre de 23 de Desembre 1981 (DOG 3 de Febrer de 

1982) del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat, pel que fa a l'ús de 

minusvàlids.   

  

L'ascensor estarà especialment concebut per a la corrosió, amb portes automàtiques 

de recollida lateral, construïdes en acer inoxidable, igual que les parets, terra i sostre de 

la cabina. Hi haurà un polsador amb alarma acústica autònoma, enllumenat 

d'emergència i interfon, del mateix tipus existent en l'aparcament, connectat amb la 

central. Tindrà un indicador digital de número de planta. La cabina portarà adherida 

una placa amb les instruccions en cas d'aturada per avaria. Portarà indicador de 

sobrecàrrega. Disposarà de cèl.lula fotoelèctrica per al control de tancada de porta.  

  

5.9 TERMO ELÈCTRIC  
  

El calderí tindrà una protecció total contra els agents corrosius, tant si són d'origen 

químic com electrolític. No existirà el risc d'esquerdes ni porus. La superfície serà 

estanca, elàstica i impenetrable. No precisarà ànode. Coberta exterior en xapa 

d'acer. Acabat exterior amb pintura epoxi polimeritzada i assecat al forn. Podrà 

instal.lar-se tant en posició vertical com horitzontal.  

  

El termòstat serà amb regulació exterior que permetrà regular la temperatura de 

l'aigua.   

Disposarà d'un interruptor de parada i marxa, que permetrà de desconnectar l'aparell, 

i d'un indicador de funcionament. La vàlvula de seguretat regularà la pressió de 

l'aigua, considerant la seva expansió. Evitarà el buidat del termo en cas de manca  de 

subministrament a la xarxa. Resistència blindada, immersa en l'aigua. Connexionat 
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interior amb presa de terra incorporada.  

  

Serà homologat segons Reial Decret 2236/1985.  

  

5.10 EIXUGAMANS ELÈCTRIC  
  

Serà un eixugamans elèctric per aire calent. El cabal d'aire mínim serà de 120 metres 

cúbics per hora (33 l/sg.). Es desconnectarà automàticament als 50 segons, mitjançant 

un temporitzador incorporat. Nivell de soroll inferior a 55 dB. Execució elèctrica de 

seguretat (Classe II) amb protector tèrmic incorporat.  

   

5.11 EXTRACTOR AXIAL DE PRESSIÓ  
  

Disposarà d'un temporitzador que mantindrà l'extractor en funcionament durant uns 8 

minuts desprès de ser desconnectat. Cabal màxim de 160 metres cúbics hora. Pressió 

fins a 5 mm. de c.d.a. A plena potència produirà un soroll inferior a 46 dB. Doble  

aïllament elèctric. Serà totalment desmuntable, sense necessitat d'eines especials, per 

a poder realitzar la seva neteja.  

  

5.12 INSTAL.LACIÓ DE BOMBEIG  
  

5.12.1 Quadre elèctric  
  

El quadre elèctric de les bombes estarà en armari metàl.lic estanc, amb junta de 

goma i clau per a evitar manipulacions de personal no autoritzat.  

  

5.12.2 Estació de bombeig  
  

Constarà de: Dues bombes submergibles. Motor trifàsic. Previstes per a arrencada 

directa. Proveïdes amb cable elèctric especial submergible. Estaran construïdes en 

fundició i dissenyades per a vehicular líquids que continguin partícules sòlides, com són 

les aigües residuals fins 70 mm. de diàmetre.   

  

La instal.lació serà estacionària en el pou de bombes.   
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Les bombes lliscaran per uns tubs guia i seran connectades automàticament a una 

connexió de descàrrega, sense necessitat de cap cargol. Les juntes mecàniques seran 

dobles, en sèrie. L'eix d'acer inoxidable amb anells de desgast canviables. Podrà posar-

se en marxa fins a 10 vegades per hora a intervals regulars.  

  

Dos sòcols de descàrrega de 3" (80 mm.) amb acoblament de les bombes al fons del 

pou amb espàrrecs d'ancoratge i suport superior de tubs guia. Dos jocs de tubs guia, 

galvanitzats.  

  

Una trapa doble d'accés a l'allotjament de les bombes amb marc d'angular, trapa de 

xapa d'acer estriat i tanca hidràulica pel a fer-les estanques a les olors. Tot galvanitzat.  

  

Cinc reguladors de nivell amb ampolleta de mercuri. Quatre d'ells són per a 

comandament d'engegada i parada de bombes i un per a accionament del senyal  

d'alarma. Funcionaran correctament vehiculant líquids amb densitat compresa entre 

0,65 i 1,50. Tensió màxima de connexió 24 V. de corrent alterna d'un transformador de 

seguretat, segons les disposicions del Departament d'Indústria.  

  

Un avisador lluminós i sonor d'alarma en cas d'avaria d'alguna de les bombes. Allotjat 

en cofret estanc per a instal.lar en oficina de control.  

  

Un quadre elèctric doble per al funcionament automàtic i alternat de les dues 

bombes, permetent la seva posta en marxa en paral.lel en cas d'emergència 

(arrencada directa).  

  

Dues vàlvules de retenció a bola de 3" de diàmetre (80 mm.).  

 

Dues vàlvules de comporta de 3" de diàmetre (80 mm.)  

 

Cadena incorporada a la bomba per a poder efectuar la seva extracció del pou. 

  

5.13 MATERIALS NO ESPECIFICATS EN AQUEST PLEC  
 

Els materials a utilitzar, diferents dels previstos en el projecte, necessitaran l'aprovació 

de la Inspecció Facultativa i, pel que fa a les condicions tècniques d'aquests materials 
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El Contractista presentarà a la Direcció Facultativa tots els catàlegs, mostres, informes i 

certificats dels diferents fabricants, que estimi necessaris per a la seva  elecció i 

aprovació.  

  

Si la Inspecció Facultativa ho considera convenient, podrà exigir els assaigs oportuns, 

realitzats per laboratori homologat, per a identificar la qualitat dels materials a utilitzar.  

  

 

 

Barcelona, Maig de 2009 

L’autora del projecte 

 

 

 

 

 

Lucía Hidalgo Olea 

Enginyeria de Camins, Canals I Ports 
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:27/04/09 1Data:

PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRAOBRA 00
TREBALLS PREVISCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de placa i panell de senyalització de trànsit, sense incloure
suports

1 G21B3014

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Desmuntatge de papereres de qualsevol tipus i càrrega sobre camió.2 F21QCV01

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Desmuntatge de banc, de qualsevol tipus, inclòs el transport al magatzem o a l'abocador, segons digui la direcció d'obra.3 F21QCV03

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Arrancada i trasplantament d'arbre de qualsevol tipus.4 FR52U010

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRAOBRA 00
DEMOLICIONSCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Demolició de paviment de formigó, de 12 a 15 cm de gruix, com a màxim, i de més de 1 m d'amplària, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora.

1 F21K4AC4

AMIDAMENT DIRECTE 7.480,310

m Demolició de rigola de panots i base de formigó.2 F21PV055

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

m2 Demolició de paviment de panots col�locat sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix, com a màxim, i de més de 1 m
d'amplària, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora.

3 F21L4JC4

AMIDAMENT DIRECTE 94,850

PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRAOBRA 00
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:27/04/09 2Data:

m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt amb 50% de roca, per mitjà de martell, amb càrrega i transport
a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G221U115

AMIDAMENT DIRECTE 34.321,260

m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

2 G226U030

AMIDAMENT DIRECTE 3.368,661

m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge transversal
amb tubs metàl�lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

3 G229U020

AMIDAMENT DIRECTE 345,990

m3 Rebliment i estesa d'emmacat de graves per a drenatge, sota solera, en tongades de 25 cm. com a màxim.4 F226V020

AMIDAMENT DIRECTE 2.043,150

PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRAOBRA 00
FONAMENTS I CONTENCIÓCAPÍTOL 04
PILONSTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Execució de piló de diàmetre 65 cm, tipus CPI-8, barrinat i formigonat per tub central de barrina, incloent construcció de
pou guia, excavació amb parts proporcionals de trepant, formigó HA-30, col�locació d'armadures (sense subministrament,
elaboració i muntatge d'acer) càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G3E5U130

AMIDAMENT DIRECTE 7.150,000

m Execució de piló de diàmetre 55 cm, tipus CPI-8, barrinat i formigonat per tub central de barrina, incloent construcció de
pou guia, excavació amb parts proporcionals de trepant, formigó HA-30, col�locació d'armadures (sense subministrament,
elaboració i muntatge d'acer) càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2 G3E5U125

AMIDAMENT DIRECTE 330,000

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col�locat3 G4B0U020

AMIDAMENT DIRECTE 160.907,060

m Enderroc de cap de piló de diàmetre 55 cm, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4 G3EZU045

AMIDAMENT DIRECTE 80,850

m Enderroc de cap de piló de diàmetre 65 cm, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

5 G3EZU065

AMIDAMENT DIRECTE 46,840

PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRAOBRA 00
FONAMENTS I CONTENCIÓCAPÍTOL 04

Euro
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:27/04/09 3Data:

ENCEPSTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

1 G3Z1U010

AMIDAMENT DIRECTE 470,250

m3 Formigó HA-30/P/20/IIIa+Qb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i contenció, inclòs
col�locació, vibrat i curat.

2 G450A665

AMIDAMENT DIRECTE 454,160

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col�locat3 G4B0U020

AMIDAMENT DIRECTE 53.207,220

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist.4 G4D0U010

AMIDAMENT DIRECTE 999,600

PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRAOBRA 00
FONAMENTS I CONTENCIÓCAPÍTOL 04
SOLERATITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

1 G3Z1U010

AMIDAMENT DIRECTE 7.044,570

m3 Formigó HA-30/P/20/IIIa+Qb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i contenció, inclòs
col�locació, vibrat i curat.

2 G450A665

AMIDAMENT DIRECTE 2.113,371

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col�locat3 G4B0U020

AMIDAMENT DIRECTE 174.124,120

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical4 G4D0U011

AMIDAMENT DIRECTE 90,410

PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRAOBRA 00
FONAMENTS I CONTENCIÓCAPÍTOL 04
MURSTITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:27/04/09 4Data:

m3 Formigó HA-30/P/20/IIIa+Qb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i contenció, inclòs
col�locació, vibrat i curat.

1 G450A665

AMIDAMENT DIRECTE 394,350

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col�locat2 G4B0U020

AMIDAMENT DIRECTE 278.816,210

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist.3 G4D0U016

AMIDAMENT DIRECTE 861,960

m Formació de passamurs i passaforjats amb tub de PVC, per a possos de baixants, instal�lacions i escomeses, a fixar-se
on la inspecció general indica en cada cas.

4 GD5AU111

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRAOBRA 00
ESTRUCTURESCAPÍTOL 05
FORJAT RETICULARTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigó HA-30/P/20/IIIa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a forjat reticular de cassetó recuperable,
cantell de 30+10 cm. i 83 cm. d'intereix, inclòs col�locació, vibrat i curat.

1 G450A610

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col�locat2 G4B0U020

AMIDAMENT DIRECTE 173.722,020

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist.3 G4D0U016

AMIDAMENT DIRECTE 7.044,570

m Formació de passamurs i passaforjats amb tub de PVC, per a possos de baixants, instal�lacions i escomeses, a fixar-se
on la inspecció general indica en cada cas.

4 GD5AU111

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

m2 Alleugeridor per a sostre nervat amb cassetons de morter de ciment de 70x23 cm i 25 cm d'alçària5 E4D93EF7

AMIDAMENT DIRECTE 6.700,000

PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRAOBRA 00
ESTRUCTURESCAPÍTOL 05
PILARSTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:27/04/09 5Data:

m3 Formigó HP-30/P/20/IIIa per a suports i lloses, inclosa la col�locació, el vibrat i el curat.1 G450U075

AMIDAMENT DIRECTE 108,500

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col�locat2 G4B0U020

AMIDAMENT DIRECTE 4.091,320

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist.3 G4D0U016

AMIDAMENT DIRECTE 867,300

PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRAOBRA 00
ESTRUCTURESCAPÍTOL 05
LLOSES RAMPESTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigó HP-30/P/20/IIIa per a suports i lloses, inclosa la col�locació, el vibrat i el curat.1 G450U075

AMIDAMENT DIRECTE 65,700

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col�locat2 G4B0U020

AMIDAMENT DIRECTE 5.570,870

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist.3 G4D0U010

AMIDAMENT DIRECTE 65,190

PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRAOBRA 00
ESTRUCTURESCAPÍTOL 05
LLOSES ESCALESTITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigó HP-30/P/20/IIIa per a suports i lloses, inclosa la col�locació, el vibrat i el curat.1 G450U075

AMIDAMENT DIRECTE 13,880

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col�locat2 G4B0U020

AMIDAMENT DIRECTE 766,750

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist.3 G4D0U010

AMIDAMENT DIRECTE 37,470

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist.4 G4D0U016

AMIDAMENT DIRECTE 3.132,000

Euro



Aparcament Subterrani a la parcel�la de Cal Gana i Urbanització de la Coberta.
El Prat de Llobregat.
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PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRAOBRA 00
IMPERMEABILITZACIÓ I JUNTSCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Pintura asfàltica, amb una dotació mínima de 1 kg/m2 amb un gruix mínim de 1 mm, per a impermeabilització del trasdòs
del mur.

1 F7Z2UD21

AMIDAMENT DIRECTE 281,780

m Formació de junt de dilatació, en peces formigonades in situ, amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 50 mm de gruix,
col�locat a l'interior.

2 F7J1AANA

AMIDAMENT DIRECTE 9,200

PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRAOBRA 00
DRENATGE I SANEJAMENTCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 300 mm, ranurat parcial en un arc de 108º a 220º i SN 4 kN/m2,
inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols

1 GD5AU230

AMIDAMENT DIRECTE 86,140

m Canonada amb 1 tub rígid de PVC de 125 mm de diàmetre, incloent excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95%
del PM de la rasa, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador.

2 GDG3U004

AMIDAMENT DIRECTE 251,270

m Canonada amb 1 tub rígid de PVC de 200 mm de diàmetre, incloent excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95%
del PM de la rasa, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador.

3 GDG3U020

AMIDAMENT DIRECTE 27,760

m Canonada amb 1 tub rígid de PVC de 250 mm de diàmetre, incloent excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95%
del PM de la rasa, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador.

4 GDG5U151

AMIDAMENT DIRECTE 3,530

u Construcció de pericons de la Instal�lació de Sanejament d'un aparcament subterrani, amb formigó armat, incloses reixes
per a pericons amb bunera, de dimensions a definir i preu a justificar pels professionals corresponents, en el futur projecte
complementari de les instal�lacions de l'aparcament.

5 GDK2U010

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRAOBRA 00
TANCAMENTSCAPÍTOL 08

Euro
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paret estructural de 15 cm de gruix, de bloc foradat llis de 400x200x150 mm, R6, de morter de ciment gris per a revestir,
de categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col�locat amb morter de ciment 1:4

1 F4E2451E

AMIDAMENT DIRECTE 262,078

m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 400x200x200 mm, R6, de morter de ciment gris per a revestir,
de categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col�locat amb morter de ciment 1:4

2 F4E2561E

AMIDAMENT DIRECTE 153,840

m Formació de passamurs i passaforjats amb tub de PVC, per a possos de baixants, instal�lacions i escomeses, a fixar-se
on la inspecció general indica en cada cas.

3 GD5AU111

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Subministrament i instal�lació de lluernari, per a il�luminació natural d'aparcament, completament muntat.4 GP5P0001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRAOBRA 00
ACABATSCAPÍTOL 09
PAVIMENTSTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Paviment de formigó HF-4,5 MPA, de consistència plàstica, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge
mecànic, remolinat mecànic afegint 4kg/m2 de pols de quars gris.

1 F9G2E2G8

AMIDAMENT DIRECTE 6.785,000

l Base d'anivellament i transició, amb morter de resines epoxi, col�locat manualment.2 F9ZZ1100

AMIDAMENT DIRECTE 4,050

m2 Acabat amb pintura de protecció epoxi dispersada en aigua, de fàcil neteja i de millora òptica, inclosa la formació de junt.3 F89UU100

AMIDAMENT DIRECTE 4,050

m2 Paviment de maó massís mecanitzat, de 29X14X5 cm, col�locat amb morter mixt 1:2:10.4 F9D1U010

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

m Esglaó de pedra artificial, acabat rugós, en dues peces, amb rebaix de franja longitudinal, antilliscant.5 F9V2U020

AMIDAMENT DIRECTE 39,850

Euro
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m2 Paviment de pedra artificial, acabat rugós, en peces de 40x40 cm.6 F9DLU010

AMIDAMENT DIRECTE 11,640

m2 Paviment de panot per a vorera gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, col�locat amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera 165l i beurada de ciment pòrtland.

7 F9E1310N

AMIDAMENT DIRECTE 22,060

m Vorada recta de pedra granítica gris, gra fi, recta, escairada i buixardada, de 20x25 cm, col�locada sobre paviment o llit de
formigó existent.

8 F961U120

AMIDAMENT DIRECTE 46,700

m2 Paviment de peces ceràmiques de gres, de 20x20 cm. en color blau cel.9 F9DLU020

AMIDAMENT DIRECTE 13,200

m2 Paviment de terratzo microxina, color crema, en peces de 40x40 cm.10 G9E1U010

AMIDAMENT DIRECTE 13,200

PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRAOBRA 00
ACABATSCAPÍTOL 09
REVESTIMENTSTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Pintat de paraments verticals de bloc de formigó a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat.1 E898U040

AMIDAMENT DIRECTE 2.188,780

m2 Monocapa amb morter de ciment i additius amb granulat seleccionat, col.locat a la estesa sobre paraments sense revestir
i acabat rugós

2 E881N140

AMIDAMENT DIRECTE 271,160

m2 Enrajolat de parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb rajola de valència, de color blanc, de 20x20
cm, col.locada amb morter adhesiu

3 E823U001

AMIDAMENT DIRECTE 69,380

m2 Pintura plàstica tipus hidrofugant, a base de silicats, de color gris formigó i acabat mate.4 E8B11A00

AMIDAMENT DIRECTE 138,296

PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRAOBRA 00
ACABATSCAPÍTOL 09
SOSTRESTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro
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m2 Fals sostre continu de cartró guix, hidròfug, acabat i pintat, de 15 mm.1 F84GU100

AMIDAMENT DIRECTE 161,500

PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRAOBRA 00
ACABATSCAPÍTOL 09
TANCAMENTS I PORTESTITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Porta tallafocs metàl.lica,RF-60, d'una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, col.locada.1 EASA71BB

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Porta tallafocs de material metàl�lica, RF-60 de dues fulles batents, per a una llum 100+50x210 cm, tipus 2, col�locada.2 EASAU040

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 63x210 cm, amb barra antipàninc, pany i recuperador.3 EABGU010

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 83x210 cm, amb barra antipàninc, pany i recuperador.4 EABGU030

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Porta tallafocs metàl.lica, RF-60, d'una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu alt, amb tanca de pànic o sense,
col�locada.

5 EASA71A2

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

u Porta basculant articulada de dues fulles, de 7 m d'amplària per 3 m d'alçària de llum de pas, amb bastiment i estructura
de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat, compensada amb contrapès lateral protegit dins de
caixa registrable, amb guies i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

6 EARAANA5

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 83
cm d'amplària i de 210 cm d'alçària.

7 EAQDU590

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 63
cm d'amplària i de 210 cm d'alçària.

8 EAQDC266

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRAOBRA 00
ACABATSCAPÍTOL 09
ENVIDRAMENTTITOL 3 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro
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m2 Vidre aïllant de dues llunes incolores de 4 i 6 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm, col.locat amb llistó de vidre sobre
fusta, acer o alumini

1 EC171B23

AMIDAMENT DIRECTE 1,500

PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRAOBRA 00
INSTAL�LACIONSCAPÍTOL 10
INSTAL�LACIÓ D'ELECTRICITATTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i col�locació de tos els elements que composen la Instal�lació Elèctrica d'un aparcament subterrani,
formada per: la instal�lació de pressa a terra, les C.G.P., els quadres de comptadors elèctrics i complets, l'armari general
de protecció, els subquadres elèctrics de maniobra de vetilació i del pou de bombes, i tota la canalització elèctrica,
mitjançant safates d'acer galvanitzat i tubs d'acer galvanitzat, amb les caixes de derivació, per a la distribució de serveis
normals i d'emergència. I preu a justificar pels professionals corresponents, en el futur projecte complementari de les
instal�lacions de l'aparcament.

1 EG11U916

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRAOBRA 00
INSTAL�LACIONSCAPÍTOL 10
INSTAL�LACIÓ D'ENLLUMENATTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Interruptor senzill, encastat.1 EG6211A3

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Polsador elèctric, encastat.2 EG641173

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Projector empotrat amb lampada d'halogenurs metàl�lics, de 35 W, model BEGA 2233.3 FHQ62G61

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Downlight amb lampada fluoresecent compacta (1xTC-D 13W staff del 4000/e160 REF.S7 703720)4 FHNK4131

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Downlight Antares, model 1700/50W, color gris, diàmetre 120 mm, amb dispersador de calor.5 FHNK4133

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Llumenera industrial 1x18W, subministre i instal�lació de lluminària industrial electrolíticament, color blanc, per a equip
fluorescent, reactància Philips electrònica, inclosos el fluoresecent fred i tapa superior per a aïllament.

6 FHN84G61

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

Euro
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u Llumenera industrial 1x36W, subministre i instal�lació de lluminària industrial electrolíticament, color blanc, per a equip
fluorescent, reactància Philips electrònica, inclosos el fluoresecent fred i tapa superior per a aïllament.

7 FHNFU010

AMIDAMENT DIRECTE 110,000

u Enllumenat autònom d'emergència, marca Daisalux.8 FHNJ5123

AMIDAMENT DIRECTE 135,000

u Subministre i instal�lació de rètol de senyalització, amb sistema autònom d'il�luminació d'emergència, marca DAISALUX.9 FHNK5211

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRAOBRA 00
INSTAL�LACIONSCAPÍTOL 10
INSTAL�LACIÓ DE VENTILACIÓTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Ventilador helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a extracció de fums en cas d'incendi (400° C-2 h), trifàsic per a 400
V de tensió, marca Sodeco HCH-71-4T-4 i 29.400 m3/h de cabal màxim d'aire, col.locat.

1 EEM34391

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Ventilador helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a extracció de fums en cas d'incendi (400° C-2 h), trifàsic per a 400
V de tensió, marca Sodeco HCH-80-4T-4 i 37.000 m3/h de cabal màxim d'aire, col.locat.

2 EEM343B1

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 150x150 mm.3 EEK1173B

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x100 mm.4 EEK11A3D

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

m2 Conducte metàl�lic rectangular, construït en planxa d'acer galvanitzat, a la vista, amb plegament a quatre cares i unió
longitudinal a base de perfiladora que garantitza una perfecta estanqueïtat i empalmaments transversals entre trams.
Inclou els suports de subjecció i els protectors de cautxú, així com els elements per adptar la traça del conducte de les
singularitats existent i l'aïllament tèrmic amb llana amb roca.

5 EE52Q02C

AMIDAMENT DIRECTE 464,330

m Conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de 120 mm de diàmetre (s/UNE_EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat
superficialment, inclòs les peces especials.

6 EE42R412

AMIDAMENT DIRECTE 36,840

u Subministrament i Instal�lació dels silenciadors acústics rectangulars, construïts en planxa d'acer galvanitzat, necessaris
en la instal�lació de 4 ventilo-impulsors i 2 ventilo-extractors, en un aparcament subterrani. I preu a justificar pels
professionals corresponents, en el futur projecte complementari de les instal�lacions de l'aparcament.

7 EEA11180

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Euro
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u Ventilador helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a extracció de fums en cas d'incendi (400° C-2 h), trifàsic per a 400
V de tensió, marca Sodeco HCH-63-4T-4 i 25.200 m3/h de cabal màxim d'aire, col.locat.

8 EEM34381

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRAOBRA 00
INSTAL�LACIONSCAPÍTOL 10
INSTAL�LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDISTITOL 3 04
EXTINCIÓ D'INCENDISTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment

1 EM31261K

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de capacitat i una eficàcia de 13A-89B, amb manòmetre,
percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre, instal.lat

2 EM31U006

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 12 kg de capacitat i una eficàcia de 34A-144B, amb manòmetre,
percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre, instal.lat

3 EM31U012

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment4 EM31351K

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Boca d'incendi amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb mànega de 25 m, amb armari i muntada superficialment a
la paret

5 EM23144R

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

m Tub d'acer estriat sense soldadura de diàmetre nominal 1/8´´, segons la norma DIN 2440 ST-35, soldat, amb grau de
dificultat baix i col.locat superficialment.

6 EF111221

AMIDAMENT DIRECTE 394,610

PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRAOBRA 00
INSTAL�LACIONSCAPÍTOL 10
INSTAL�LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDISTITOL 3 04
DETECCIÓ D'INCENDIS I ALARMATITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Detector tèrmic termovelocimètric, muntat superficialment1 EM112055

AMIDAMENT DIRECTE 274,000

Euro
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u Detector de fums iònic, muntat superficialment2 EM111015

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Sirena electrònica amb senyal lluminós, de corrent continu amb so bitònic, muntada a l'interior3 EM133067

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Polsador d'alarma amb interruptor d'accionament manual, protegit amb vidre, muntat superficialment4 EM141002

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Central de detecció d'incendis, per a 4 zones, amb indicador de zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i
de doble alimentació i muntada a la paret

5 EM121436

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Cable mànega roig, especial bipolar, de2x1,5 mm, marca Kilsen mode. KAL-21 o similar.6 EF5213B1

AMIDAMENT DIRECTE 1.234,080

u Repetidor Analògic Mod. KSA-700R marca Kilsen o similar.7 EM12UG20

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRAOBRA 00
INSTAL�LACIONSCAPÍTOL 10
INSTAL�LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDISTITOL 3 04
DETECCIÓ DE COTITOL 4 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Detector de fums òptic, muntat superficialment.1 EM111025

AMIDAMENT DIRECTE 57,000

m Cable de connexió de 3 fils de 1,5 mm2.2 EF112211

AMIDAMENT DIRECTE 904,000

PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRAOBRA 00
INSTAL�LACIONSCAPÍTOL 10
INSTAL�LACIONS ESPECIALSTITOL 3 05
TELEFONIATITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i muntatge de la Instal�lació de Megafonia d'un aparcament subterrani, formada per una centraleta
telefònica per a un nombre de línies exteriors i extensions a definir, homologada, un telèfon analògic sobretaula, i tots els
elements de connexió telefònics per al correcte funcionament de la instal�lació. I preu a justificar pels professionals
corresponents, en el futur projecte complementari de les instal�lacions de l'aparcament.

1 EP51U001

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRAOBRA 00
INSTAL�LACIONSCAPÍTOL 10
INSTAL�LACIONS ESPECIALSTITOL 3 05
CIRCUIT TANCAT DE TVTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Monitor de color 21'' Philips LTC 2921/50.1 EPA6U010

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Càmera per a CTTV de seguretat, en color, amb xip CCD d'1/3 de polsada, número de pixels 291.000, resolució 380 LTV,
sensibilitat mínima de 2 lux a F-1,8, auto-shutter 1/10.000, sincronisme intern-extern amb domo decoratiu per a muntatge
en fals sostre i superfície, inclosa òptica de 3,6 mm, entrellaçat 2:1 i alimentació a 12/230 V, instal�lada

2 EPA1U010

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Càmera Domo Mòvil amb doble rotació.3 EPA1U110

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRAOBRA 00
INSTAL�LACIONSCAPÍTOL 10
INSTAL�LACIONS ESPECIALSTITOL 3 05
ASCENSORSTITOL 4 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Ascensor elèctric d'adherència per a minusvàlids, per a 8 persones (600 kg), 1 m/s, sistema d'accionament de 2 velocitats,
2 parades (3 m), maniobra universal simple, portes d'accés de maniobrabilitat corredissa automàtica d'amplària 80 cm i
alçària 200 cm d'acer inoxidable, cabina amb portes de maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer inoxidable i qualitat
d'acabats mitjana

1 EL69218N

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Ascensor elèctric d'adherència per a 8 persones (600 kg), 1,00 m/s, sistema d'accionament d'una velocitat variable, 4
parades, maniobra col.lectiva de pujada i baixada, portes d'accés corredisses automàtiques de 80 cm d'amplària i 200 cm
d'alçària d'acer inoxidable, cabina amb portes corredisses automàtiques d'acer inoxidable i qualitat mitjana

2 EL19U010

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRAOBRA 00
INSTAL�LACIONSCAPÍTOL 10
INSTAL�LACIÓ DE FONTANERIATITOL 3 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, encastat a un taulell1 EJ13B21B

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Euro
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u Subministre i Instal�lació d'equipament de lavabo complet per persones amb mobilitat reduïda, format per barres fixes i
mòvils en acer AISI 316, tot totalment instal�lat. Inclosos els accessoris necessaris per a la seva correcte instal�lació.

2 EJ18U010

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Urinari de porcellana vitrificada amb evacuació directe i alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col.locat amb
fixacions murals

3 EJ16B112

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Aixeta mescladora per a aigüera, amb instal.lació muntada superficialment, mural, de llautó cromat, preu alt, amb broc
giratori de tub, amb dues entrades de 1/2´´

4 EJ28212A

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, amb instal.lació muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´

5 EJ239111

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Portarotlles de porcellana blanca per encastar6 EJ4ZU010

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Dosificador de sabó de plàstic, de 160 mm d'alçària per 130 mm de diàmetre, capacitat 1 l i accionat per polsador,
col.locat amb fixacions mecàniques

7 EJ42U015

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Escalfador acumulador per a gas natural, de 300 l de capacitat, de 37,2 kW de potència i 0,64 m3/h de producció d'aigua
calenta sanitària a 65°c, amb cubeta d'acer esmaltat i col.locat sobre bancada

8 EJA3U001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació

9 EJ14B11P

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Eixugamans elèctric per aire, amb sensor òptic, dimensions 22,5x16x30 cm.10 EJ43U005

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministrament i col�locació de tots els elements que composen la instal�lació de Fontaneria d'un aparcament subterrani,
formada per: l'escomesa d'aigua sanitària des de la xarxa, la canalització mitjançant tubs de coure de diàmetre a
determinar, les vàlvules de comporta, retenció i esferes, i tots els elements auxiliars neessaris per a un correcte
funcionament de la instal�lació. I preu a justificar pels professionals corresponents, en el futur projecte complementari de
les instal�lacions de l'aparcament.

11 EJ22A12C

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRAOBRA 00
INSTAL�LACIONSCAPÍTOL 10
ESTACIÓ DE BOMBEIGTITOL 3 07

Euro
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Estacio de bombeig de tipus estacionària composta per 2 bombes submergibles (servei i reserva) amb diàmetres de pas
de l'impulsor, motor, cabal i altura d'elevacio a definir. Incloses les trampelles d'accés a l'allotjament, i tot els elements
necessaris per al correcte funcionament de les bombes: reguladors, canalització mitjançant tub d'acer galvanitzat i
vàlvules de retenció i comporta. I preu a justificar pels professionals corresponents, en el futur projecte complementari de
les instal�lacions de l'aparcament.

1 ENN2U010

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRAOBRA 00
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓCAPÍTOL 11
ELEMENTS DE PROTECCIÓTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Barana d'acer inoxidable, de 100 cm d'alçària, formada per passamà rodó de 40 mm i tres travessers de 20 mm, amb
muntats separats 1 m. Ancorada amb platines arrodonides de 100x150x5 mm i tacs químics amb visos metàl�lics.

1 EB12U060

AMIDAMENT DIRECTE 72,100

u Barrera automàtica d'accés vehicles, CT70-850, casa MAPS Informàtica i Control.2 GB2AU584

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRAOBRA 00
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓCAPÍTOL 11
SENYALITZACIÓ VERTICALTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i Instal�lació de tota la senyalització vertical d'un aparcament subterrani, mitjançant plaques de
senyalització interior, de planxes d'acer, amb pictograma 15x15 cm. i fixades mecànicament.

1 EB92BFF1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRAOBRA 00
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓCAPÍTOL 11
SENYALITZACIÓ HORITZONTALTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura no reflectora, amb màquina d'accionament manual1 EBA31110

AMIDAMENT DIRECTE 80,420

PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRAOBRA 00
URBANITZACIÓCAPÍTOL 12
PAVIMENTTITOL 3 01

Euro
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:27/04/09 17Data:

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paviment de panot per a vorera gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, col�locat amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera 165l i beurada de ciment pòrtland.

1 F9E1310N

AMIDAMENT DIRECTE 49,340

m Vorada recta de pedra granítica gris, gra fi, recta, escairada i buixardada, de 20x25 cm, col�locada sobre paviment o llit de
formigó existent.

2 F961U120

AMIDAMENT DIRECTE 573,420

m3 Paviment de formigó imprés.3 F9G1U010

AMIDAMENT DIRECTE 6.029,570

m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal, adobada i garbellada, a granel, amb mitjans manuals.4 FR3P1311

AMIDAMENT DIRECTE 844,560

m3 Rebliment i piconat de rases o pous amb sauló d'aportació, amb compactació del 95% PM, amidament sobre perfil.5 F228V010

AMIDAMENT DIRECTE 434,040

m2 Formigó pobre, de pendent.6 E936U002

AMIDAMENT DIRECTE 7.000,370

m2 Membrana PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

7 E7119785

AMIDAMENT DIRECTE 7.000,370

m2 Membrana de gruix 1,2 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie, amb armadura de malla de fibra de
vidre, fixada al suport amb adhesiu de formulació específica

8 E7515VB1

AMIDAMENT DIRECTE 7.000,370

m2 Barrera antiarrels de poliuretà projectat.9 E7851510

AMIDAMENT DIRECTE 7.000,370

PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRAOBRA 00
URBANITZACIÓCAPÍTOL 12
MOBILIARITITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M2 Banc senzill de fusta de guinea pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 17 llistons de 4x4 cm, cargols i passadors
d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb daus de formigó de 20x20x20 cm.

1 FQ10U160

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 26,000

U Paperera tipus Barcelona, model 600, circular de diàmetre 400 mm, de planxa d'acer perforada, estructura de suport tub
diàmetre 40 mm, amb base d'ancoratge de platina i fixació mecànica al paviment.

2 FQ21U020

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

U Jardinera de pedra, de 150x600 mm.3 FQR0U020

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

U Jardinera de pedra, de 150x1550 mm.4 FQR0U010

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRAOBRA 00
URBANITZACIÓCAPÍTOL 12
TANCAMENTTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de morter de ciment gris de dues cares vistes,
col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

1 E618566K

AMIDAMENT DIRECTE 343,950

m Barana d'acer inoxidable austentític, muntats cada 200 cm i brèndoles cada 18 cm, de 175 cm d'alçària, ancorada amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

2 EB12U050

AMIDAMENT DIRECTE 31,810

PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRAOBRA 00
SERVEIS AFECTATSCAPÍTOL 13

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Canvi d'emplaçamet i instal�lació de boca d'incendis existent, de 100 mm. de diàmetre.1 SFHAU040

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col�locació, de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

2 S214E020

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Càrrega, transport i col�locació de lluminària de qualsevol tipus, en enllumenat públic.3 S21EG010

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRAOBRA 00

Euro
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SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 14

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA.1 PPA900SS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro



                ETSECCPB - Lucía Hidalgo Olea                                                                                                                
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Pàg.:Data: 27/04/2009QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7,99m2E4D93EF7 Alleugeridor per a sostre nervat amb cassetons de morter de ciment de 70x23 cm i 25 cm d'alçàriaP- 1
(SET EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

 €32,02m2E618566K Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de morter de ciment gris
de dues cares vistes, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra
de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 2

(TRENTA-DOS EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €14,39m2E7119785 Membrana PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM
(SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia
imprimació

P- 3

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

 €13,57m2E7515VB1 Membrana de gruix 1,2 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie, amb armadura
de malla de fibra de vidre, fixada al suport amb adhesiu de formulació específica

P- 4

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

 €14,95m2E7851510 Barrera antiarrels de poliuretà projectat.P- 5
(CATORZE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

 €18,33m2E823U001 Enrajolat de parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb rajola de valència, de
color blanc, de 20x20 cm, col.locada amb morter adhesiu

P- 6

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €18,79m2E881N140 Monocapa amb morter de ciment i additius amb granulat seleccionat, col.locat a la estesa sobre
paraments sense revestir i acabat rugós

P- 7

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

 €11,44m2E898U040 Pintat de paraments verticals de bloc de formigó a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i
dues d'acabat.

P- 8

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €8,50m2E8B11A00 Pintura plàstica tipus hidrofugant, a base de silicats, de color gris formigó i acabat mate.P- 9
(VUIT EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €9,57m2E936U002 Formigó pobre, de pendent.P- 10
(NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

 €133,21uEABGU010 Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 63x210 cm, amb barra antipàninc, pany i
recuperador.

P- 11

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

 €140,01uEABGU030 Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 83x210 cm, amb barra antipàninc, pany i
recuperador.

P- 12

(CENT QUARANTA EUROS AMB UN CENTIMS)

 €65,50uEAQDC266 Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 63 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària.

P- 13

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €69,31uEAQDU590 Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 83 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària.

P- 14

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

 €1.154,40uEARAANA5 Porta basculant articulada de dues fulles, de 7 m d'amplària per 3 m d'alçària de llum de pas, amb
bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat,
compensada amb contrapès lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany, ancorada
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 15

(MIL  CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €192,64uEASA71A2 Porta tallafocs metàl.lica, RF-60, d'una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu alt, amb
tanca de pànic o sense, col�locada.

P- 16

(CENT NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
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 €293,66uEASA71BB Porta tallafocs metàl.lica,RF-60, d'una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt amb
tanca antipànic, col.locada.

P- 17

(DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

 €397,33uEASAU040 Porta tallafocs de material metàl�lica, RF-60 de dues fulles batents, per a una llum 100+50x210
cm, tipus 2, col�locada.

P- 18

(TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €131,13mEB12U050 Barana d'acer inoxidable austentític, muntats cada 200 cm i brèndoles cada 18 cm, de 175 cm
d'alçària, ancorada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

P- 19

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

 €79,20mEB12U060 Barana d'acer inoxidable, de 100 cm d'alçària, formada per passamà rodó de 40 mm i tres
travessers de 20 mm, amb muntats separats 1 m. Ancorada amb platines arrodonides de
100x150x5 mm i tacs químics amb visos metàl�lics.

P- 20

(SETANTA-NOU EUROS AMB VINT CENTIMS)

 €16,48m2EBA31110 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura no reflectora, amb màquina
d'accionament manual

P- 21

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €49,02m2EC171B23 Vidre aïllant de dues llunes incolores de 4 i 6 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm, col.locat amb
llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

P- 22

(QUARANTA-NOU EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €45,44mEE42R412 Conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de 120 mm de diàmetre (s/UNE_EN 1506), de
gruix 0,5 mm i muntat superficialment, inclòs les peces especials.

P- 23

(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €43,46m2EE52Q02C Conducte metàl�lic rectangular, construït en planxa d'acer galvanitzat, a la vista, amb plegament a
quatre cares i unió longitudinal a base de perfiladora que garantitza una perfecta estanqueïtat i
empalmaments transversals entre trams. Inclou els suports de subjecció i els protectors de cautxú,
així com els elements per adptar la traça del conducte de les singularitats existent i l'aïllament
tèrmic amb llana amb roca.

P- 24

(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €16,77uEEK1173B Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
150x150 mm.

P- 25

(SETZE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

 €23,18uEEK11A3D Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
200x100 mm.

P- 26

(VINT-I-TRES EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

 €1.361,47uEEM34381 Ventilador helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a extracció de fums en cas d'incendi (400°
C-2 h), trifàsic per a 400 V de tensió, marca Sodeco HCH-63-4T-4 i 25.200 m3/h de cabal màxim
d'aire, col.locat.

P- 27

(MIL TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

 €1.531,43uEEM34391 Ventilador helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a extracció de fums en cas d'incendi (400°
C-2 h), trifàsic per a 400 V de tensió, marca Sodeco HCH-71-4T-4 i 29.400 m3/h de cabal màxim
d'aire, col.locat.

P- 28

(MIL CINC-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

 €1.806,27uEEM343B1 Ventilador helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a extracció de fums en cas d'incendi (400°
C-2 h), trifàsic per a 400 V de tensió, marca Sodeco HCH-80-4T-4 i 37.000 m3/h de cabal màxim
d'aire, col.locat.

P- 29

(MIL VUIT-CENTS SIS EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

 €4,78mEF111221 Tub d'acer estriat sense soldadura de diàmetre nominal 1/8´´, segons la norma DIN 2440 ST-35,
soldat, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment.

P- 30

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

 €4,70mEF112211 Cable de connexió de 3 fils de 1,5 mm2.P- 31
(QUATRE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
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 €4,23mEF5213B1 Cable mànega roig, especial bipolar, de2x1,5 mm, marca Kilsen mode. KAL-21 o similar.P- 32
(QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

 €8,21uEG6211A3 Interruptor senzill, encastat.P- 33
(VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

 €8,48uEG641173 Polsador elèctric, encastat.P- 34
(VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €63,75uEJ13B21B Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt,
encastat a un taulell

P- 35

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €129,21uEJ14B11P Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt,
col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

P- 36

(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

 €20,38uEJ16B112 Urinari de porcellana vitrificada amb evacuació directe i alimentació integrada, de color blanc, preu
alt, col.locat amb fixacions murals

P- 37

(VINT EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

 €52,69uEJ239111 Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, amb instal.lació muntada superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´

P- 38

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

 €48,99uEJ28212A Aixeta mescladora per a aigüera, amb instal.lació muntada superficialment, mural, de llautó
cromat, preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de 1/2´´

P- 39

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

 €17,94uEJ42U015 Dosificador de sabó de plàstic, de 160 mm d'alçària per 130 mm de diàmetre, capacitat 1 l i
accionat per polsador, col.locat amb fixacions mecàniques

P- 40

(DISSET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

 €127,36uEJ43U005 Eixugamans elèctric per aire, amb sensor òptic, dimensions 22,5x16x30 cm.P- 41
(CENT VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

 €13,83uEJ4ZU010 Portarotlles de porcellana blanca per encastarP- 42
(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

 €2.854,30uEJA3U001 Escalfador acumulador per a gas natural, de 300 l de capacitat, de 37,2 kW de potència i 0,64
m3/h de producció d'aigua calenta sanitària a 65°c, amb cubeta d'acer esmaltat i col.locat sobre
bancada

P- 43

(DOS MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €20.590,90uEL19U010 Ascensor elèctric d'adherència per a 8 persones (600 kg), 1,00 m/s, sistema d'accionament d'una
velocitat variable, 4 parades, maniobra col.lectiva de pujada i baixada, portes d'accés corredisses
automàtiques de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària d'acer inoxidable, cabina amb portes
corredisses automàtiques d'acer inoxidable i qualitat mitjana

P- 44

(VINT MIL CINC-CENTS NORANTA EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €14.735,30uEL69218N Ascensor elèctric d'adherència per a minusvàlids, per a 8 persones (600 kg), 1 m/s, sistema
d'accionament de 2 velocitats, 2 parades (3 m), maniobra universal simple, portes d'accés de
maniobrabilitat corredissa automàtica d'amplària 80 cm i alçària 200 cm d'acer inoxidable, cabina
amb portes de maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer inoxidable i qualitat d'acabats mitjana

P- 45

(CATORZE MIL SET-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €34,38uEM111015 Detector de fums iònic, muntat superficialmentP- 46
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

 €40,14uEM111025 Detector de fums òptic, muntat superficialment.P- 47
(QUARANTA EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

 €27,48uEM112055 Detector tèrmic termovelocimètric, muntat superficialmentP- 48
(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
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 €277,50uEM121436 Central de detecció d'incendis, per a 4 zones, amb indicador de zona, d'avaria, de connexió de
zona, de prova d'alarma i de doble alimentació i muntada a la paret

P- 49

(DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €214,32uEM12UG20 Repetidor Analògic Mod. KSA-700R marca Kilsen o similar.P- 50
(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €33,15uEM133067 Sirena electrònica amb senyal lluminós, de corrent continu amb so bitònic, muntada a l'interiorP- 51
(TRENTA-TRES EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

 €16,20uEM141002 Polsador d'alarma amb interruptor d'accionament manual, protegit amb vidre, muntat
superficialment

P- 52

(SETZE EUROS AMB VINT CENTIMS)

 €333,72uEM23144R Boca d'incendi amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb mànega de 25 m, amb armari i
muntada superficialment a la paret

P- 53

(TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

 €77,37uEM31261K Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
armari muntat superficialment

P- 54

(SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

 €150,92uEM31351K Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari
muntat superficialment

P- 55

(CENT CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

 €81,96uEM31U006 Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de capacitat i una eficàcia de 13A-89B,
amb manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar
del sostre, instal.lat

P- 56

(VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

 €96,88uEM31U012 Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 12 kg de capacitat i una eficàcia de 34A-144B,
amb manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar
del sostre, instal.lat

P- 57

(NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

 €334,08uEPA1U010 Càmera per a CTTV de seguretat, en color, amb xip CCD d'1/3 de polsada, número de pixels
291.000, resolució 380 LTV, sensibilitat mínima de 2 lux a F-1,8, auto-shutter 1/10.000,
sincronisme intern-extern amb domo decoratiu per a muntatge en fals sostre i superfície, inclosa
òptica de 3,6 mm, entrellaçat 2:1 i alimentació a 12/230 V, instal�lada

P- 58

(TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CENTIMS)

 €67,40uEPA1U110 Càmera Domo Mòvil amb doble rotació.P- 59
(SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €480,27uEPA6U010 Monitor de color 21'' Philips LTC 2921/50.P- 60
(QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

 €4,02m2F21K4AC4 Demolició de paviment de formigó, de 12 a 15 cm de gruix, com a màxim, i de més de 1 m
d'amplària, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora.

P- 61

(QUATRE EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €4,45m2F21L4JC4 Demolició de paviment de panots col�locat sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix, com a màxim, i
de més de 1 m d'amplària, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora.

P- 62

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

 €1,89mF21PV055 Demolició de rigola de panots i base de formigó.P- 63

(UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

 €1,97uF21QCV01 Desmuntatge de papereres de qualsevol tipus i càrrega sobre camió.P- 64

(UN EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
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 €4,96uF21QCV03 Desmuntatge de banc, de qualsevol tipus, inclòs el transport al magatzem o a l'abocador, segons
digui la direcció d'obra.

P- 65

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

 €33,63m3F226V020 Rebliment i estesa d'emmacat de graves per a drenatge, sota solera, en tongades de 25 cm. com
a màxim.

P- 66

(TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

 €34,29m3F228V010 Rebliment i piconat de rases o pous amb sauló d'aportació, amb compactació del 95% PM,
amidament sobre perfil.

P- 67

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

 €29,05m2F4E2451E Paret estructural de 15 cm de gruix, de bloc foradat llis de 400x200x150 mm, R6, de morter de
ciment gris per a revestir, de categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col�locat amb morter de
ciment 1:4

P- 68

(VINT-I-NOU EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €32,89m2F4E2561E Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 400x200x200 mm, R6, de morter de
ciment gris per a revestir, de categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col�locat amb morter de
ciment 1:4

P- 69

(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

 €10,76mF7J1AANA Formació de junt de dilatació, en peces formigonades in situ, amb perfil elastomèric d'ànima
circular, de 50 mm de gruix, col�locat a l'interior.

P- 70

(DEU EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

 €7,63m2F7Z2UD21 Pintura asfàltica, amb una dotació mínima de 1 kg/m2 amb un gruix mínim de 1 mm, per a
impermeabilització del trasdòs del mur.

P- 71

(SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

 €79,13m2F84GU100 Fals sostre continu de cartró guix, hidròfug, acabat i pintat, de 15 mm.P- 72
(SETANTA-NOU EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

 €26,39m2F89UU100 Acabat amb pintura de protecció epoxi dispersada en aigua, de fàcil neteja i de millora òptica,
inclosa la formació de junt.

P- 73

(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

 €32,13mF961U120 Vorada recta de pedra granítica gris, gra fi, recta, escairada i buixardada, de 20x25 cm, col�locada
sobre paviment o llit de formigó existent.

P- 74

(TRENTA-DOS EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

 €44,21m2F9D1U010 Paviment de maó massís mecanitzat, de 29X14X5 cm, col�locat amb morter mixt 1:2:10.P- 75

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

 €36,02m2F9DLU010 Paviment de pedra artificial, acabat rugós, en peces de 40x40 cm.P- 76
(TRENTA-SIS EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €29,35m2F9DLU020 Paviment de peces ceràmiques de gres, de 20x20 cm. en color blau cel.P- 77
(VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

 €30,73m2F9E1310N Paviment de panot per a vorera gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, col�locat amb morter mixt 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera 165l i beurada de ciment pòrtland.

P- 78

(TRENTA EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

 €19,32m3F9G1U010 Paviment de formigó imprés.P- 79
(DINOU EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
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 €102,71m3F9G2E2G8 Paviment de formigó HF-4,5 MPA, de consistència plàstica, escampat amb transport interior
mecànic, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4kg/m2 de pols de quars gris.

P- 80

(CENT DOS EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

 €17,38mF9V2U020 Esglaó de pedra artificial, acabat rugós, en dues peces, amb rebaix de franja longitudinal,
antilliscant.

P- 81

(DISSET EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

 €6,68lF9ZZ1100 Base d'anivellament i transició, amb morter de resines epoxi, col�locat manualment.P- 82

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

 €33,50uFHN84G61 Llumenera industrial 1x18W, subministre i instal�lació de lluminària industrial electrolíticament,
color blanc, per a equip fluorescent, reactància Philips electrònica, inclosos el fluoresecent fred i
tapa superior per a aïllament.

P- 83

(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €40,00uFHNFU010 Llumenera industrial 1x36W, subministre i instal�lació de lluminària industrial electrolíticament,
color blanc, per a equip fluorescent, reactància Philips electrònica, inclosos el fluoresecent fred i
tapa superior per a aïllament.

P- 84

(QUARANTA EUROS)

 €39,13uFHNJ5123 Enllumenat autònom d'emergència, marca Daisalux.P- 85
(TRENTA-NOU EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

 €34,07uFHNK4131 Downlight amb lampada fluoresecent compacta (1xTC-D 13W staff del 4000/e160 REF.S7
703720)

P- 86

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SET CENTIMS)

 €43,46uFHNK4133 Downlight Antares, model 1700/50W, color gris, diàmetre 120 mm, amb dispersador de calor.P- 87
(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €112,05uFHNK5211 Subministre i instal�lació de rètol de senyalització, amb sistema autònom d'il�luminació
d'emergència, marca DAISALUX.

P- 88

(CENT DOTZE EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €125,05uFHQ62G61 Projector empotrat amb lampada d'halogenurs metàl�lics, de 35 W, model BEGA 2233.P- 89
(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €192,11M2FQ10U160 Banc senzill de fusta de guinea pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 17 llistons de 4x4
cm, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb daus de formigó de
20x20x20 cm.

P- 90

(CENT NORANTA-DOS EUROS AMB ONZE CENTIMS)

 €89,19UFQ21U020 Paperera tipus Barcelona, model 600, circular de diàmetre 400 mm, de planxa d'acer perforada,
estructura de suport tub diàmetre 40 mm, amb base d'ancoratge de platina i fixació mecànica al
paviment.

P- 91

(VUITANTA-NOU EUROS AMB DINOU CENTIMS)

 €193,04UFQR0U010 Jardinera de pedra, de 150x1550 mm.P- 92
(CENT NORANTA-TRES EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

 €155,91UFQR0U020 Jardinera de pedra, de 150x600 mm.P- 93
(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

 €97,09m3FR3P1311 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal, adobada i garbellada, a granel, amb
mitjans manuals.

P- 94

(NORANTA-SET EUROS AMB NOU CENTIMS)

 €175,24uFR52U010 Arrancada i trasplantament d'arbre de qualsevol tipus.P- 95

(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
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 €25,39m2G21B3014 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de placa i panell de senyalització de
trànsit, sense incloure suports

P- 96

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

 €7,28m3G221U115 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt amb 50% de roca, per mitjà de martell,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

P- 97

(SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

 €1,32m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 98

(UN EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €19,43m3G229U020 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres
de drenatge transversal amb tubs metàl�lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó,
inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

P- 99

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

 €33,95mG3E5U125 Execució de piló de diàmetre 55 cm, tipus CPI-8, barrinat i formigonat per tub central de barrina,
incloent construcció de pou guia, excavació amb parts proporcionals de trepant, formigó HA-30,
col�locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer) càrrega i transport
a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 100

(TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

 €60,57mG3E5U130 Execució de piló de diàmetre 65 cm, tipus CPI-8, barrinat i formigonat per tub central de barrina,
incloent construcció de pou guia, excavació amb parts proporcionals de trepant, formigó HA-30,
col�locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer) càrrega i transport
a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 101

(SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

 €41,80mG3EZU045 Enderroc de cap de piló de diàmetre 55 cm, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 102

(QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

 €69,54mG3EZU065 Enderroc de cap de piló de diàmetre 65 cm, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 103

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

 €8,64m2G3Z1U010 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm
de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

P- 104

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €100,79m3G450A610 Formigó HA-30/P/20/IIIa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a forjat reticular de
cassetó recuperable, cantell de 30+10 cm. i 83 cm. d'intereix, inclòs col�locació, vibrat i curat.

P- 105

(CENT EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

 €104,27m3G450A665 Formigó HA-30/P/20/IIIa+Qb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i
contenció, inclòs col�locació, vibrat i curat.

P- 106

(CENT QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

 €100,79m3G450U075 Formigó HP-30/P/20/IIIa per a suports i lloses, inclosa la col�locació, el vibrat i el curat.P- 107
(CENT EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

 €1,11kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col�locatP- 108
(UN EUROS AMB ONZE CENTIMS)

 €30,10m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist.P- 109
(TRENTA EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €23,47m2G4D0U011 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, verticalP- 110
(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

 €30,55m2G4D0U016 Encofrat i desencofrat pla en parament vist.P- 111
(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
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 €44,72m2G9E1U010 Paviment de terratzo microxina, color crema, en peces de 40x40 cm.P- 112
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

 €914,50uGB2AU584 Barrera automàtica d'accés vehicles, CT70-850, casa MAPS Informàtica i Control.P- 113
(NOU-CENTS CATORZE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €8,57mGD5AU111 Formació de passamurs i passaforjats amb tub de PVC, per a possos de baixants, instal�lacions i
escomeses, a fixar-se on la inspecció general indica en cada cas.

P- 114

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

 €37,17mGD5AU230 Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 300 mm, ranurat parcial en un arc de 108º
a 220º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i
reblert de material filtrant, segons plànols

P- 115

(TRENTA-SET EUROS AMB DISSET CENTIMS)

 €11,44mGDG3U004 Canonada amb 1 tub rígid de PVC de 125 mm de diàmetre, incloent excavació, llit de sorra, reblert
i compactació al 95% del PM de la rasa, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials
sobrants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

P- 116

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €17,90mGDG3U020 Canonada amb 1 tub rígid de PVC de 200 mm de diàmetre, incloent excavació, llit de sorra, reblert
i compactació al 95% del PM de la rasa, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials
sobrants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

P- 117

(DISSET EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €19,63mGDG5U151 Canonada amb 1 tub rígid de PVC de 250 mm de diàmetre, incloent excavació, llit de sorra, reblert
i compactació al 95% del PM de la rasa, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials
sobrants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

P- 118

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

 €961,10uGP5P0001 Subministrament i instal�lació de lluernari, per a il�luminació natural d'aparcament, completament
muntat.

P- 119

(NOU-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €52.028,44paPPA900SS PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA.P- 120
(CINQUANTA-DOS MIL VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €1.050,30uS214E020 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col�locació, de bàcul o columna
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

P- 121

(MIL CINQUANTA EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €152,28uS21EG010 Càrrega, transport i col�locació de lluminària de qualsevol tipus, en enllumenat públic.P- 122
(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

 €812,76uSFHAU040 Canvi d'emplaçamet i instal�lació de boca d'incendis existent, de 100 mm. de diàmetre.P- 123
(VUIT-CENTS DOTZE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
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m2E4D93EF7 Alleugeridor per a sostre nervat amb cassetons de morter de ciment de
70x23 cm i 25 cm d'alçària

P- 1  €7,99

B4D93EF7 Cassetó per a sostre nervat de morter de ciment de 70x23 cm i 25 cm
d'alçària

 €7,16625

Altres conceptes 0,82 €

m2E618566K Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de
morter de ciment gris de dues cares vistes, col.locat amb morter mixt 1:2:10
de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

P- 2  €32,02

B0E244L6 Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 40x20x20 cm de cara vista, gris  €14,37983
Altres conceptes 17,64 €

m2E7119785 Membrana PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum
asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre
de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

P- 3  €14,39

B7119080 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FV amb armadura
de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2

 €5,94000

B7Z24000 Emulsió bituminosa, tipus ED  €0,18900
Altres conceptes 8,26 €

m2E7515VB1 Membrana de gruix 1,2 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la
intempèrie, amb armadura de malla de fibra de vidre, fixada al suport amb
adhesiu de formulació específica

P- 4  €13,57

B0906000 Adhesiu de PVC  €1,98550
B7422CMF Làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie de gruix 1,2 mm i amb

armadura de malla de fibra de vidre
 €5,69800

Altres conceptes 5,89 €

m2E7851510 Barrera antiarrels de poliuretà projectat.P- 5  €14,95

B7521000 Barrera antiarrels de poliuretà projectat.  €10,80000
Altres conceptes 4,15 €

m2E823U001 Enrajolat de parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
rajola de valència, de color blanc, de 20x20 cm, col.locada amb morter
adhesiu

P- 6  €18,33

B0711000 Morter adhesiu  €1,05000
B0FHU100 Rajola de valència, 20x20 cm, de color blanc  €8,60200
B9CZ1000 Beurada blanca  €0,34000

Altres conceptes 8,34 €

m2E881N140 Monocapa amb morter de ciment i additius amb granulat seleccionat,
col.locat a la estesa sobre paraments sense revestir i acabat rugós

P- 7  €18,79

B8816300 Morter monocapa de ciment i additius amb granulat seleccionat per a acabat
rugós

 €7,78050

Altres conceptes 11,01 €

m2E898U040 Pintat de paraments verticals de bloc de formigó a l'esmalt sintètic, amb una
capa segelladora i dues d'acabat.

P- 8  €11,44

B89ZB000 Esmalt sintètic  €3,38960
B8ZA1000 Segelladora  €1,09800

Altres conceptes 6,95 €

m2E8B11A00 Pintura plàstica tipus hidrofugant, a base de silicats, de color gris formigó i
acabat mate.

P- 9  €8,50

B89Z6000 Pintura plàstica tipus hidrofugant, a base de silicats, de color gris formigó i
acabat mate.

 €5,39000

Altres conceptes 3,11 €
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m2E936U002 Formigó pobre, de pendent.P- 10  €9,57

B0651080 Formigó pobre, de pendent.  €2,96230
Altres conceptes 6,61 €

uEABGU010 Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 63x210 cm, amb barra
antipàninc, pany i recuperador.

P- 11  €133,21

BABGU010 Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 63x210 cm, amb barra
antipàninc, pany i recuperador.

 €115,71000

BAZGC360 Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent  €12,66000
Altres conceptes 4,84 €

uEABGU030 Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 83x210 cm, amb barra
antipàninc, pany i recuperador.

P- 12  €140,01

BABGU030 Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 83x210 cm, amb barra
antipàninc, pany i recuperador.

 €122,51000

BAZGC360 Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent  €12,66000
Altres conceptes 4,84 €

uEAQDC266 Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de
cares llises i estructura interior de fusta, de 63 cm d'amplària i de 210 cm
d'alçària.

P- 13  €65,50

BAQDC266 Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de
cares llises i estructura interior de fusta, de 63 cm d'amplària i de 210 cm
d'alçària

 €35,61000

BAZGC360 Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent  €12,66000
Altres conceptes 17,23 €

uEAQDU590 Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de
cares llises i estructura interior de fusta, de 83 cm d'amplària i de 210 cm
d'alçària.

P- 14  €69,31

BAQDU590 Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de
cares llises i estructura interior de fusta, de 83 cm d'amplària i de 210 cm
d'alçària.

 €39,42000

BAZGC360 Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent  €12,66000
Altres conceptes 17,23 €

uEARAANA5 Porta basculant articulada de dues fulles, de 7 m d'amplària per 3 m d'alçària
de llum de pas, amb bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat,
acabada amb planxa d'acer galvanitzat, compensada amb contrapès lateral
protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany, ancorada amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 15  €1.154,40

BARAANA5 Porta basculant articulada de dues fulles, de 7 m d'amplària per 3 m d'alçària
de llum de pas, amb bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat,
acabada amb planxa d'acer galvanitzat, compensada amb contrapès lateral
protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany

 €943,39000

Altres conceptes 211,01 €

uEASA71A2 Porta tallafocs metàl.lica, RF-60, d'una fulla batent, per a una llum de 90x210
cm, preu alt, amb tanca de pànic o sense, col�locada.

P- 16  €192,64

BASA71A2 Porta tallafocs metàl.lica, RF-60, d'una fulla batent, per a una llum de
90x210 cm, preu alt, amb tanca de pànic o sense, col�locada.

 €187,80000

Altres conceptes 4,84 €

uEASA71BB Porta tallafocs metàl.lica,RF-60, d'una fulla batent, per a una llum de 80x210
cm, preu alt amb tanca antipànic, col.locada.

P- 17  €293,66

BASA71BB Porta tallafocs metàl.lica,RF-60, d'una fulla batent, per a una llum de 80x210
cm, preu alt amb tanca antipànic, col.locada.

 €288,82000

Altres conceptes 4,84 €
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uEASAU040 Porta tallafocs de material metàl�lica, RF-60 de dues fulles batents, per a una
llum 100+50x210 cm, tipus 2, col�locada.

P- 18  €397,33

BASAU040 Porta tallafocs de material metàl�lica, RF-60 de dues fulles batents, per a
una llum 100+50x210 cm, tipus 2, col�locada.

 €389,58000

Altres conceptes 7,75 €

mEB12U050 Barana d'acer inoxidable austentític, muntats cada 200 cm i brèndoles cada
18 cm, de 175 cm d'alçària, ancorada amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l.

P- 19  €131,13

B0A63H00 Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella  €13,96000
B0CV4500 Placa de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de

cel.lulosa i cantells bisellats , de 8 mm i de 3 a 4 m2, marca Hoechst model
Trespa o similar equivalent

 €62,69550

BB12IV02 Barana d'acer inoxidable austentític, muntats cada 200 cm i brèndoles cada
18 cm, de 175 cm d'alçària, ancorada amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l.

 €41,39000

Altres conceptes 13,08 €

mEB12U060 Barana d'acer inoxidable, de 100 cm d'alçària, formada per passamà rodó de
40 mm i tres travessers de 20 mm, amb muntats separats 1 m. Ancorada
amb platines arrodonides de 100x150x5 mm i tacs químics amb visos
metàl�lics.

P- 20  €79,20

B0A63H00 Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella  €13,96000
BB12IV02 Barana d'acer inoxidable austentític, muntats cada 200 cm i brèndoles cada

18 cm, de 175 cm d'alçària, ancorada amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l.

 €41,39000

BB32U005 Reixa electrosoldada amb malla de 50 x 50 i 4 mm de gruix d´acer
galvanitzat en calent

 €8,83050

Altres conceptes 15,02 €

m2EBA31110 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura no reflectora, amb
màquina d'accionament manual

P- 21  €16,48

B8ZB2000 Pintura no reflectora per a senyalització  €2,51399
Altres conceptes 13,97 €

m2EC171B23 Vidre aïllant de dues llunes incolores de 4 i 6 mm de gruix i cambra d'aire de
8 mm, col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

P- 22  €49,02

BC171B20 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 4 i 6 mm de
gruix i cambra d'aire de 8 mm

 €39,75000

Altres conceptes 9,27 €

mEE42R412 Conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de 120 mm de diàmetre
(s/UNE_EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment, inclòs les peces
especials.

P- 23  €45,44

BE42R410 Conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de 120 mm de diàmetre
(s/UNE_EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment, inclòs les peces
especials.

 €4,63200

BEW44000 Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre  €4,21000
Altres conceptes 36,60 €

m2EE52Q02C Conducte metàl�lic rectangular, construït en planxa d'acer galvanitzat, a la
vista, amb plegament a quatre cares i unió longitudinal a base de perfiladora
que garantitza una perfecta estanqueïtat i empalmaments transversals entre
trams. Inclou els suports de subjecció i els protectors de cautxú, així com els
elements per adptar la traça del conducte de les singularitats existent i
l'aïllament tèrmic amb llana amb roca.

P- 24  €43,46

BE52Q020 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,6 mm
de gruix

 €15,33000

BEW52000 Suport estàndard per a conducte rectangular metàl.lic, preu alt  €9,83000
Altres conceptes 18,30 €
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uEEK1173B Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 150x150 mm.

P- 25  €16,77

BEK1173B Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 150x150 mm.

 €5,79000

Altres conceptes 10,98 €

uEEK11A3D Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 200x100 mm.

P- 26  €23,18

BEK11A3D Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 200x100 mm.

 €12,20000

Altres conceptes 10,98 €

uEEM34381 Ventilador helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a extracció de fums en
cas d'incendi (400° C-2 h), trifàsic per a 400 V de tensió, marca Sodeco
HCH-63-4T-4 i 25.200 m3/h de cabal màxim d'aire, col.locat.

P- 27  €1.361,47

BEM34380 Ventilador helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a extracció de fums en
cas d'incendi (400° C-2 h), trifàsic per a 400 V de tensió, marca Sodeco
HCH-63-4T-4 i 25.200 m3/h de cabal màxim d'aire, col.locat.

 €1.251,67000

Altres conceptes 109,80 €

uEEM34391 Ventilador helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a extracció de fums en
cas d'incendi (400° C-2 h), trifàsic per a 400 V de tensió, marca Sodeco
HCH-71-4T-4 i 29.400 m3/h de cabal màxim d'aire, col.locat.

P- 28  €1.531,43

BEM34390 Ventilador helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a extracció de fums en
cas d'incendi (400° C-2 h), trifàsic per a 400 V de tensió, marca Sodeco
HCH-71-4T-4 i 29.400 m3/h de cabal màxim d'aire, col.locat.

 €1.421,63000

Altres conceptes 109,80 €

uEEM343B1 Ventilador helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a extracció de fums en
cas d'incendi (400° C-2 h), trifàsic per a 400 V de tensió, marca Sodeco
HCH-80-4T-4 i 37.000 m3/h de cabal màxim d'aire, col.locat.

P- 29  €1.806,27

BEM343B0 Ventilador helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a extracció de fums en
cas d'incendi (400° C-2 h), trifàsic per a 400 V de tensió, marca Sodeco
HCH-80-4T-4 i 37.000 m3/h de cabal màxim d'aire, col.locat.

 €1.696,47000

Altres conceptes 109,80 €

mEF111221 Tub d'acer estriat sense soldadura de diàmetre nominal 1/8´´, segons la
norma DIN 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat baix i col.locat
superficialment.

P- 30  €4,78

B0A71300 Abraçadora metàl.lica, de 10 mm de diàmetre interior  €0,12400
BF111200 Tub d'acer estriat sense soldadura de diàmetre 1/8´´, segons la norma DIN

2440 ST-35
 €1,28520

BFW11120 Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 1/8´´, per a
soldar

 €0,09750

BFY11120 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre sense
soldadura, de diàmetre 1/8´´, soldat

 €0,10000

Altres conceptes 3,17 €

mEF112211 Cable de connexió de 3 fils de 1,5 mm2.P- 31  €4,70

BF112200 Cable de connexió de 3 fils de 1,5 mm2.  €1,53000
Altres conceptes 3,17 €

mEF5213B1 Cable mànega roig, especial bipolar, de2x1,5 mm, marca Kilsen mode.
KAL-21 o similar.

P- 32  €4,23

B0A71100 Abraçadora metàl.lica, de 6 mm de diàmetre interior  €0,16800
BF521300 Cable mànega roig, especial bipolar, de2x1,5 mm, marca Kilsen mode.

KAL-21 o similar.
 €1,20360

BFW521B0 Accessori per a tubs de coure semidur, de 6 mm de diàmetre exterior, per a
soldar per capil.laritat

 €0,04950

BFY521B0 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 6
mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat

 €0,03500
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Altres conceptes 2,77 €

uEG6211A3 Interruptor senzill, encastat.P- 33  €8,21

BG6211A3 Interruptor senzill, encastat.  €3,01000
Altres conceptes 5,20 €

uEG641173 Polsador elèctric, encastat.P- 34  €8,48

BG641173 Polsador elèctric, encastat.  €3,28000
Altres conceptes 5,20 €

uEJ13B21B Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color
blanc, preu alt, encastat a un taulell

P- 35  €63,75

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €0,37200

BJ13B21B Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color
blanc, preu alt, per a encastar

 €53,81000

Altres conceptes 9,57 €

uEJ14B11P Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color
blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

P- 36  €129,21

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €0,17856

BJ14B11P Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de
color blanc, preu alt, amb els elements de fixació i per a col.locar sobre el
paviment

 €105,11000

Altres conceptes 23,92 €

uEJ16B112 Urinari de porcellana vitrificada amb evacuació directe i alimentació
integrada, de color blanc, preu alt, col.locat amb fixacions murals

P- 37  €20,38

BJ16B112 Urinari de porcellana vitrificada amb evacuació directe i alimentació
integrada, de color blanc, preu alt, amb fixacions murals

 €13,20000

Altres conceptes 7,18 €

uEJ239111 Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, amb instal.lació muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior,
amb entrada de 1/2´´

P- 38  €52,69

BJ239111 Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb entrada
de 1/2´´

 €41,93000

Altres conceptes 10,76 €

uEJ28212A Aixeta mescladora per a aigüera, amb instal.lació muntada superficialment,
mural, de llautó cromat, preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues entrades
de 1/2´´

P- 39  €48,99

BJ28212A Aixeta de classe mescladora per a aigüera, mural per a muntar
superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb broc giratori de tub, amb
dues entrades de 1/2´´

 €34,63000

Altres conceptes 14,36 €

uEJ42U015 Dosificador de sabó de plàstic, de 160 mm d'alçària per 130 mm de diàmetre,
capacitat 1 l i accionat per polsador, col.locat amb fixacions mecàniques

P- 40  €17,94

BJ42U015 Dosificador de sabó de plàstic, de 160 mm d'alçària per 130 mm de
diàmetre, capacitat 1 l i accionat per polsador

 €13,01000

Altres conceptes 4,93 €

uEJ43U005 Eixugamans elèctric per aire, amb sensor òptic, dimensions 22,5x16x30 cm.P- 41  €127,36

BJ43U005 Eixugamans elèctric per aire, amb sensor òptic, dimensions 22,5x16x30 cm.  €120,46000
Altres conceptes 6,90 €

uEJ4ZU010 Portarotlles de porcellana blanca per encastarP- 42  €13,83
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B0711000 Morter adhesiu  €0,10500
BJ4ZU010 Portarotlles de porcellana blanca per encastar  €8,23000

Altres conceptes 5,50 €

uEJA3U001 Escalfador acumulador per a gas natural, de 300 l de capacitat, de 37,2 kW
de potència i 0,64 m3/h de producció d'aigua calenta sanitària a 65°c, amb
cubeta d'acer esmaltat i col.locat sobre bancada

P- 43  €2.854,30

BJA3U001 Escalfador acumulador per a gas natural, de 300 l de capacitat, de 37,2 kW
de potència i 0,64 m3/h de producció d'aigua calenta sanitària a 65°c, amb
cubeta d'acer esmaltat

 €2.707,90000

Altres conceptes 146,40 €

uEL19U010 Ascensor elèctric d'adherència per a 8 persones (600 kg), 1,00 m/s, sistema
d'accionament d'una velocitat variable, 4 parades, maniobra col.lectiva de
pujada i baixada, portes d'accés corredisses automàtiques de 80 cm
d'amplària i 200 cm d'alçària d'acer inoxidable, cabina amb portes
corredisses automàtiques d'acer inoxidable i qualitat mitjana

P- 44  €20.590,90

BL11U010 Recorregut de guies i cables de tracció per a ascensor elèctric d'adherència
de 630 Kg de càrrega util, 4 parades i 1,00 m/s de velocitat

 €1.734,78000

BL615200 Amortidors de fossat i contrapesos per a ascensors elèctrics de passatgers
adherència de 600 kg de càrrega útil i 1 m/s de velocitat

 €643,97000

BL815200 Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor elèctric de passatgers,
adherència de 600 kg de càrrega útil i 1 m/s de velocitat

 €890,72000

BLA423F0 Porta d'accés corredissa automàtica d'acer inoxidable de 80 cm d'amplària,
200 cm d'alçària

 €1.999,92000

BLE1U010 Grup tractor per a ascensor elèctric de 600 Kg de càrrega util, 1,00 m/s de
velocitat i sistema d'accionament de velocitat variable

 €3.872,74000

BLH1U010 Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric d'adherència de 600 Kg
de càrrega util, 1,00 m/s de velocitat, sistema d'accionament de velocitat
variable, maniobra col.lectiva de pujada i baixada i 4 parades

 €3.088,58000

BLL1N352 Bastidor, acabats de cabina de qualitat mitjana, porta de cabina corredissa
automàtica d'acer inoxidable de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a
ascensor de 8 persones (600 kg) i 1 m/s de velocitat

 €3.092,71000

BLN12B30 Botonera de cabina amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensor de
passatgers de 11 parades i maniobra col.lectiva de pujada i baixada

 €87,72000

BLR12300 Botonera de pis amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensor amb
maniobra col.lectiva de pujada i baixada

 €153,00000

BLT1U010 Selector de parades per a ascensor elèctric amb sistema d'accionament de
velocitat variable, maniobra col.lectiva de pujada i baixada i 1,00 m/s de
velocitat

 €241,64000

Altres conceptes 4.785,12 €

uEL69218N Ascensor elèctric d'adherència per a minusvàlids, per a 8 persones (600 kg),
1 m/s, sistema d'accionament de 2 velocitats, 2 parades (3 m), maniobra
universal simple, portes d'accés de maniobrabilitat corredissa automàtica
d'amplària 80 cm i alçària 200 cm d'acer inoxidable, cabina amb portes de
maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer inoxidable i qualitat d'acabats
mitjana

P- 45  €14.735,30

BL115230 Recorregut de guies i cables de tracció per a ascensor elèctric adherència
de 600 kg de carrega útil, 2 parades (3 m) i 1 m/s de velocitat

 €377,31000

BL615200 Amortidors de fossat i contrapesos per a ascensors elèctrics de passatgers
adherència de 600 kg de càrrega útil i 1 m/s de velocitat

 €643,97000

BL815200 Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor elèctric de passatgers,
adherència de 600 kg de càrrega útil i 1 m/s de velocitat

 €890,72000

BLA423F0 Porta d'accés corredissa automàtica d'acer inoxidable de 80 cm d'amplària,
200 cm d'alçària

 €999,96000

BLE15320 Grup tractor per a ascensor elèctric de 600 kg, 1 m/s de velocitat i sistema
d'accionament de 2 velocitats

 €3.573,93000

BLH15512 Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de passatgers de 600 kg
de càrrega útil, 1 m/s de velocitat, de 2 velocitats, maniobra universal simple
i 2 parades

 €2.596,91000

BLL1N352 Bastidor, acabats de cabina de qualitat mitjana, porta de cabina corredissa
automàtica d'acer inoxidable de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a
ascensor de 8 persones (600 kg) i 1 m/s de velocitat

 €3.092,71000

BLN22210 Botonera de cabina amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensors de
minusvàlids amb 2 parades i maniobra universal simple

 €54,21000
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BLR12100 Botonera de pis amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensor amb
maniobra universal simple

 €24,34000

BLT12190 Selector de parades per a ascensor elèctric amb sistema d'accionament de 2
velocitats, maniobra universal simple i 1 m/s de velocitat

 €102,24000

Altres conceptes 2.379,00 €

uEM111015 Detector de fums iònic, muntat superficialmentP- 46  €34,38

BM111010 Detector de fums iònic  €24,58000
BMY11000 Part proporcional d'elements especials per a detectors  €0,28000

Altres conceptes 9,52 €

uEM111025 Detector de fums òptic, muntat superficialment.P- 47  €40,14

BM111020 Detector de fums òptic  €30,34000
BMY11000 Part proporcional d'elements especials per a detectors  €0,28000

Altres conceptes 9,52 €

uEM112055 Detector tèrmic termovelocimètric, muntat superficialmentP- 48  €27,48

BM112050 Detector tèrmic termovelocimètric  €17,68000
BMY11000 Part proporcional d'elements especials per a detectors  €0,28000

Altres conceptes 9,52 €

uEM121436 Central de detecció d'incendis, per a 4 zones, amb indicador de zona,
d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de doble alimentació i
muntada a la paret

P- 49  €277,50

BM121430 Central de detecció d'incendis, per a 4 zones, amb indicador de zona,
d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de doble alimentació

 €221,52000

BMY12000 Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció  €0,47000
Altres conceptes 55,51 €

uEM12UG20 Repetidor Analògic Mod. KSA-700R marca Kilsen o similar.P- 50  €214,32

BM12UG20 Repetidor Analògic Mod. KSA-700R marca Kilsen o similar.  €187,68000
Altres conceptes 26,64 €

uEM133067 Sirena electrònica amb senyal lluminós, de corrent continu amb so bitònic,
muntada a l'interior

P- 51  €33,15

BM133060 Sirena electrònica amb senyal lluminós, de corrent continu amb so bitònic  €23,16000
BMY13000 Part proporcional d'elements especials per a sirenes  €0,47000

Altres conceptes 9,52 €

uEM141002 Polsador d'alarma amb interruptor d'accionament manual, protegit amb vidre,
muntat superficialment

P- 52  €16,20

BM141002 Polsador d'alarma amb interruptor d'accionament manual, protegit amb
vidre, per a muntar superficialment

 €6,45000

BMY14000 Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma  €0,23000
Altres conceptes 9,52 €

uEM23144R Boca d'incendi amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb mànega de
25 m, amb armari i muntada superficialment a la paret

P- 53  €333,72

BM231440 Boca d'incendi amb enllaç de 25 mm de d, bie-25, amb mànega de 25 m,
amb armari

 €234,09000

BMY23000 Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi  €0,50000
Altres conceptes 99,13 €

uEM31261K Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment

P- 54  €77,37

BM312611 Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada,
pintat

 €36,38000

BM3A1000 Armari per a extintor per a muntar superficialment  €24,89000
BMY31000 Part proporcional d'elements especials per a extintors  €0,24000
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Altres conceptes 15,86 €

uEM31351K Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment

P- 55  €150,92

BM313511 Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada,
pintat

 €109,93000

BM3A1000 Armari per a extintor per a muntar superficialment  €24,89000
BMY31000 Part proporcional d'elements especials per a extintors  €0,24000

Altres conceptes 15,86 €

uEM31U006 Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de capacitat i una
eficàcia de 13A-89B, amb manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de
dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre, instal.lat

P- 56  €81,96

BM31U006 Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 Kg de capacitat i una
eficàcia de 13A-89B, amb manòmetre, percutor tèrmic i possibilitat de dispar
manual, inclosos els suports per a penjar del sostre

 €58,47000

BMY3U010 Suport d'extintor per a anar penjat al sostre  €7,63000
Altres conceptes 15,86 €

uEM31U012 Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 12 kg de capacitat i una
eficàcia de 34A-144B, amb manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de
dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre, instal.lat

P- 57  €96,88

BM31U012 Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 12 Kg de capacitat i una
eficàcia de 34A-144B, amb manòmetre, percutor tèrmic i possibilitat de
dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre

 €73,39000

BMY3U010 Suport d'extintor per a anar penjat al sostre  €7,63000
Altres conceptes 15,86 €

uEPA1U010 Càmera per a CTTV de seguretat, en color, amb xip CCD d'1/3 de polsada,
número de pixels 291.000, resolució 380 LTV, sensibilitat mínima de 2 lux a
F-1,8, auto-shutter 1/10.000, sincronisme intern-extern amb domo decoratiu
per a muntatge en fals sostre i superfície, inclosa òptica de 3,6 mm,
entrellaçat 2:1 i alimentació a 12/230 V, instal�lada

P- 58  €334,08

BPA1U010 Càmera per a CTTV de seguretat, en color, amb xip CCD d'1/3 de polsada,
numero de píxels 291.000, resolució 380 LTV, sensibilitat mínima de 2 lux a
F-1,8, auto-shutter 1/10.000, sincronisme intern-extern amb domo decoratiu
per a muntatge en fals sostre i superfície, inclosa òptica de 3,6 mm,
entrellaçat 2:1 i alimentació a 12/230 V

 €294,43000

Altres conceptes 39,65 €

uEPA1U110 Càmera Domo Mòvil amb doble rotació.P- 59  €67,40

BPA1U110 Càmera Domo Mòvil amb doble rotació.  €47,57000
Altres conceptes 19,83 €

uEPA6U010 Monitor de color 21'' Philips LTC 2921/50.P- 60  €480,27

BPA6U010 Monitor de color 21'' Philips LTC 2921/50.  €456,48000
Altres conceptes 23,79 €

m2F21K4AC4 Demolició de paviment de formigó, de 12 a 15 cm de gruix, com a màxim, i
de més de 1 m d'amplària, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora.

P- 61  €4,02

Altres conceptes 4,02 €

m2F21L4JC4 Demolició de paviment de panots col�locat sobre formigó, de 10 a 15 cm de
gruix, com a màxim, i de més de 1 m d'amplària, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora.

P- 62  €4,45

Altres conceptes 4,45 €
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mF21PV055 Demolició de rigola de panots i base de formigó.P- 63  €1,89

Altres conceptes 1,89 €

uF21QCV01 Desmuntatge de papereres de qualsevol tipus i càrrega sobre camió.P- 64  €1,97

Altres conceptes 1,97 €

uF21QCV03 Desmuntatge de banc, de qualsevol tipus, inclòs el transport al magatzem o a
l'abocador, segons digui la direcció d'obra.

P- 65  €4,96

Altres conceptes 4,96 €

m3F226V020 Rebliment i estesa d'emmacat de graves per a drenatge, sota solera, en
tongades de 25 cm. com a màxim.

P- 66  €33,63

B0331020 Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens.  €18,90000

Altres conceptes 14,73 €

m3F228V010 Rebliment i piconat de rases o pous amb sauló d'aportació, amb compactació
del 95% PM, amidament sobre perfil.

P- 67  €34,29

B0111000 Aigua  €0,04800
B0321000 Sauló sense garbellar.  €19,57200

Altres conceptes 14,67 €

m2F4E2451E Paret estructural de 15 cm de gruix, de bloc foradat llis de 400x200x150 mm,
R6, de morter de ciment gris per a revestir, de categoria I, segons norma
UNE-EN 771-3, col�locat amb morter de ciment 1:4

P- 68  €29,05

B0E244F1 Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 400X200X150 mm, per a revestir,
categoria I, segons norma UNE-EN 771-3

 €13,25000

Altres conceptes 15,80 €

m2F4E2561E Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 400x200x200 mm,
R6, de morter de ciment gris per a revestir, de categoria I, segons norma
UNE-EN 771-3, col�locat amb morter de ciment 1:4

P- 69  €32,89

B0E244L1 Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 400X200X200 mm, per a revestir,
categoria I, segons norma UNE-EN 771-3.

 €15,50000

Altres conceptes 17,39 €

mF7J1AANA Formació de junt de dilatació, en peces formigonades in situ, amb perfil
elastomèric d'ànima circular, de 50 mm de gruix, col�locat a l'interior.

P- 70  €10,76

B7J10AN1 Perfil elastomèric d'ànima circular de 50 mm d'amplària per a junt de
dilatació interior.

 €1,23000

Altres conceptes 9,53 €

m2F7Z2UD21 Pintura asfàltica, amb una dotació mínima de 1 kg/m2 amb un gruix mínim de
1 mm, per a impermeabilització del trasdòs del mur.

P- 71  €7,63

B0817000 Pintura asfàltica amb una dotació mínima de 1 kg/m2.  €1,54000

Altres conceptes 6,09 €

m2F84GU100 Fals sostre continu de cartró guix, hidròfug, acabat i pintat, de 15 mm.P- 72  €79,13

B0CGU001 Planxa de cartró gruix, hidròfug, acabat i pintat, de 15 mm.  €55,64400
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Altres conceptes 23,49 €

m2F89UU100 Acabat amb pintura de protecció epoxi dispersada en aigua, de fàcil neteja i
de millora òptica, inclosa la formació de junt.

P- 73  €26,39

B090U60P Resina epoxi en dispersió aquosa.  €5,13600

Altres conceptes 21,25 €

mF961U120 Vorada recta de pedra granítica gris, gra fi, recta, escairada i buixardada, de
20x25 cm, col�locada sobre paviment o llit de formigó existent.

P- 74  €32,13

B9611U20 Pedra granítica, gris quintana, de 20x25 cm.  €27,53000

Altres conceptes 4,60 €

m2F9D1U010 Paviment de maó massís mecanitzat, de 29X14X5 cm, col�locat amb morter
mixt 1:2:10.

P- 75  €44,21

B0F15252 Maó massís d'elaboració mecànica, de 290X140X50 mm, cares vistes,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1.

 €22,40000

Altres conceptes 21,81 €

m2F9DLU010 Paviment de pedra artificial, acabat rugós, en peces de 40x40 cm.P- 76  €36,02

B9DLU010 Rajola ceràmica de gres, de 20x20 cm. en color blau cel.  €18,15000
Altres conceptes 17,87 €

m2F9DLU020 Paviment de peces ceràmiques de gres, de 20x20 cm. en color blau cel.P- 77  €29,35

B9DLU010 Rajola ceràmica de gres, de 20x20 cm. en color blau cel.  €0,33000
Altres conceptes 29,02 €

m2F9E1310N Paviment de panot per a vorera gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, col�locat amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera 165l i beurada de
ciment pòrtland.

P- 78  €30,73

B0111000 Aigua  €0,00096
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs.
 €0,29276

B9E13100 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior.  €6,52800

Altres conceptes 23,91 €

m3F9G1U010 Paviment de formigó imprés.P- 79  €19,32

B0602220 Formigó imprés.  €0,13650
Altres conceptes 19,18 €

m3F9G2E2G8 Paviment de formigó HF-4,5 MPA, de consistència plàstica, escampat amb
transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic
afegint 4kg/m2 de pols de quars gris.

P- 80  €102,71

B06B3300 Formigó per a paviments HF-4,5 MPA de resistència a flexotracció i
consistència plàstica.

 €74,10900

B9GZ1210 Pols quars color gris.  €9,88160
Altres conceptes 18,72 €
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mF9V2U020 Esglaó de pedra artificial, acabat rugós, en dues peces, amb rebaix de franja
longitudinal, antilliscant.

P- 81  €17,38

B05B1001 Ciment ràpid CNR4, en sacs.  €0,10000
B9CZ2000 Beurada de color.  €0,63200
B9V2V002 Graó de peces prefabricades de formigó, 40x20 cm de secció i 5 cm de

gruix, blanc.
 €5,42640

Altres conceptes 11,22 €

lF9ZZ1100 Base d'anivellament i transició, amb morter de resines epoxi, col�locat
manualment.

P- 82  €6,68

B0714000 Morter sintètic de resines epoxi.  €6,56000
Altres conceptes 0,12 €

uFHN84G61 Llumenera industrial 1x18W, subministre i instal�lació de lluminària industrial
electrolíticament, color blanc, per a equip fluorescent, reactància Philips
electrònica, inclosos el fluoresecent fred i tapa superior per a aïllament.

P- 83  €33,50

BHN84G60 Llumenera industrial 1x18W, inclosos el fluoresecent fred i tapa superior per
a aïllament.

 €22,52000

Altres conceptes 10,98 €

uFHNFU010 Llumenera industrial 1x36W, subministre i instal�lació de lluminària industrial
electrolíticament, color blanc, per a equip fluorescent, reactància Philips
electrònica, inclosos el fluoresecent fred i tapa superior per a aïllament.

P- 84  €40,00

BHNFU010 Llumenera industrial 1x36W, inclosos el fluoresecent fred i tapa superior per
a aïllament.

 €29,02000

Altres conceptes 10,98 €

uFHNJ5123 Enllumenat autònom d'emergència, marca Daisalux.P- 85  €39,13

BHNJ5123 Enllumenat autònom d'emergència, marca Daisalux.  €28,15000
Altres conceptes 10,98 €

uFHNK4131 Downlight amb lampada fluoresecent compacta (1xTC-D 13W staff del
4000/e160 REF.S7 703720)

P- 86  €34,07

BHNK4131 Downlight amb lampada fluoresecent compacta (1xTC-D 13W staff del
4000/e160 REF.S7 703720)

 €23,09000

Altres conceptes 10,98 €

uFHNK4133 Downlight Antares, model 1700/50W, color gris, diàmetre 120 mm, amb
dispersador de calor.

P- 87  €43,46

BHNK4133 Downlight Antares, model 1700/50W, color gris, diàmetre 120 mm, amb
dispersador de calor.

 €32,48000

Altres conceptes 10,98 €

uFHNK5211 Subministre i instal�lació de rètol de senyalització, amb sistema autònom
d'il�luminació d'emergència, marca DAISALUX.

P- 88  €112,05

BHU82223 Rètol de senyalització, amb sistema autònom d'il�luminació d'emergència,
marca DAISALUX.

 €106,98000

Altres conceptes 5,07 €

uFHQ62G61 Projector empotrat amb lampada d'halogenurs metàl�lics, de 35 W, model
BEGA 2233.

P- 89  €125,05

BHQ62G60 Projector empotrat amb lampada d'halogenurs metàl�lics, de 35 W, model
BEGA 2233.

 €107,37000

Altres conceptes 17,68 €

M2FQ10U160 Banc senzill de fusta de guinea pintat i envernissat, de 200 cm de llargària,
amb 17 llistons de 4x4 cm, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de
fosa, ancorat amb daus de formigó de 20x20x20 cm.

P- 90  €192,11
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BQ10U140 Banc senzill de fusta de guinea pintat i envernissat, de 200 cm de llargària,
amb 17 llistons de 4x4 cm, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de
fosa, ancorat amb daus de formigó de 20x20x20 cm.

 €169,72000

Altres conceptes 22,39 €

UFQ21U020 Paperera tipus Barcelona, model 600, circular de diàmetre 400 mm, de
planxa d'acer perforada, estructura de suport tub diàmetre 40 mm, amb base
d'ancoratge de platina i fixació mecànica al paviment.

P- 91  €89,19

BQ21U020 Paperera tipus Barcelona, model 600, circular de diàmetre 400 mm, de
planxa d'acer perforada, estructura de suport tub diàmetre 40 mm, amb base
d'ancoratge de platina i fixació mecànica al paviment.

 €79,23000

Altres conceptes 9,96 €

UFQR0U010 Jardinera de pedra, de 150x1550 mm.P- 92  €193,04

BQR0U010 Jardinera de pedra, de 150x1550 mm.  €148,18000
Altres conceptes 44,86 €

UFQR0U020 Jardinera de pedra, de 150x600 mm.P- 93  €155,91

BQR0U020 Jardinera de pedra, de 150x600 mm.  €133,48000
Altres conceptes 22,43 €

m3FR3P1311 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal, adobada i
garbellada, a granel, amb mitjans manuals.

P- 94  €97,09

BR3P1310 Terra vegetal, adobada i garbellada, a granel.  €47,75100
Altres conceptes 49,34 €

uFR52U010 Arrancada i trasplantament d'arbre de qualsevol tipus.P- 95  €175,24

Sense descomposició 175,24 €

m2G21B3014 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de placa i panell
de senyalització de trànsit, sense incloure suports

P- 96  €25,39

Altres conceptes 25,39 €

m3G221U115 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt amb 50% de roca,
per mitjà de martell, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 97  €7,28

Altres conceptes 7,28 €

m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

P- 98  €1,32

B0111000 Aigua  €0,04800
Altres conceptes 1,27 €

m3G229U020 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps
d'estructures, obres de drenatge transversal amb tubs metàl�lics corrugats i
testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 99  €19,43

B0111000 Aigua  €0,04800
B032U100 Material granulat filtrant per a darrera d'alçats de murs, estreps i voltes

d'estructures, inclòs transport a l'obra
 €14,32800

Altres conceptes 5,05 €

mG3E5U125 Execució de piló de diàmetre 55 cm, tipus CPI-8, barrinat i formigonat per tub
central de barrina, incloent construcció de pou guia, excavació amb parts
proporcionals de trepant, formigó HA-30, col�locació d'armadures (sense
subministrament, elaboració i muntatge d'acer) càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 100  €33,95
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B060U440 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 30 mm, inclòs transport
a l'obra

 €14,65660

Altres conceptes 19,29 €

mG3E5U130 Execució de piló de diàmetre 65 cm, tipus CPI-8, barrinat i formigonat per tub
central de barrina, incloent construcció de pou guia, excavació amb parts
proporcionals de trepant, formigó HA-30, col�locació d'armadures (sense
subministrament, elaboració i muntatge d'acer) càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 101  €60,57

B060U440 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 30 mm, inclòs transport
a l'obra

 €30,85600

Altres conceptes 29,71 €

mG3EZU045 Enderroc de cap de piló de diàmetre 55 cm, amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 102  €41,80

Altres conceptes 41,80 €

mG3EZU065 Enderroc de cap de piló de diàmetre 65 cm, amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 103  €69,54

Altres conceptes 69,54 €

m2G3Z1U010 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a
capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat.

P- 104  €8,64

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €7,04655

Altres conceptes 1,59 €

m3G450A610 Formigó HA-30/P/20/IIIa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm
per a forjat reticular de cassetó recuperable, cantell de 30+10 cm. i 83 cm.
d'intereix, inclòs col�locació, vibrat i curat.

P- 105  €100,79

B0654061 Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, classe
d'expossició IIa, a/c= 0.60, contingut ciment 275 kg/m3, inclòs transport a
l'obra

 €87,88500

Altres conceptes 12,91 €

m3G450A665 Formigó HA-30/P/20/IIIa+Qb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm
per a fonaments i contenció, inclòs col�locació, vibrat i curat.

P- 106  €104,27

B0653060 Formigó HA-30, de consistència tova i granulat màxim 20 mm, classe
de'expossició IIIa, contingut ciment >= 300 kg/m3, inclòs transport a l'obra.

 €91,69650

Altres conceptes 12,57 €

m3G450U075 Formigó HP-30/P/20/IIIa per a suports i lloses, inclosa la col�locació, el vibrat i
el curat.

P- 107  €100,79

B0654061 Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, classe
d'expossició IIa, a/c= 0.60, contingut ciment 275 kg/m3, inclòs transport a
l'obra

 €86,27796

Altres conceptes 14,51 €

kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2,
col�locat

P- 108  €1,11

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,01070
B0B2U002 Acer corrugat B 500 S en barres  €0,65100

Altres conceptes 0,45 €

m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist.P- 109  €30,10

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,26000
B0D629AU Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos  €0,59490
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B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €1,20000
B0DZA000 Desencofrant  €0,16050
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,54400

Altres conceptes 26,34 €

m2G4D0U011 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, verticalP- 110  €23,47

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,26000
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €1,20000
B0DZA000 Desencofrant  €0,16050
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,54400

Altres conceptes 20,31 €

m2G4D0U016 Encofrat i desencofrat pla en parament vist.P- 111  €30,55

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,26000
B0D7UC11 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos  €5,76300
B0DZA000 Desencofrant  €0,64200
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,95200

Altres conceptes 21,93 €

m2G9E1U010 Paviment de terratzo microxina, color crema, en peces de 40x40 cm.P- 112  €44,72

B9E1U001 Terratzo mricroxina, color crema, de 40x40 cm.  €22,78500
Altres conceptes 21,94 €

uGB2AU584 Barrera automàtica d'accés vehicles, CT70-850, casa MAPS Informàtica i
Control.

P- 113  €914,50

BBM2U584 Barrera automàtica d'accés vehicles, CT70-850, casa MAPS Informàtica i
Control.

 €744,14000

Altres conceptes 170,36 €

mGD5AU111 Formació de passamurs i passaforjats amb tub de PVC, per a possos de
baixants, instal�lacions i escomeses, a fixar-se on la inspecció general indica
en cada cas.

P- 114  €8,57

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €3,01995

BD5AU110 Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 125 mm, per a drenatge.  €3,49170
Altres conceptes 2,06 €

mGD5AU230 Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 300 mm, ranurat
parcial en un arc de 108º a 220º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a
abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant, segons
plànols

P- 115  €37,17

B033U030 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens  €5,91690
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,

consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €4,02660

B7B1U002 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o
superior a 1750 N

 €2,47500

BD5AU300 Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 300 mm, per a drenatge.  €11,53950
Altres conceptes 13,21 €

mGDG3U004 Canonada amb 1 tub rígid de PVC de 125 mm de diàmetre, incloent
excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95% del PM de la rasa, inclòs
càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador.

P- 116  €11,44

B031U100 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm  €2,60375
BG21U112 Tub rígid de PVC de 125 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix, amb grau 7 de

resistència al xoc, inclòs p.p. de peces especials i accessoris.
 €1,78500

Altres conceptes 7,05 €
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mGDG3U020 Canonada amb 1 tub rígid de PVC de 200 mm de diàmetre, incloent
excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95% del PM de la rasa, inclòs
càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador.

P- 117  €17,90

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €8,92563

BD5AU200 Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 200 mm, per a drenatge.  €0,51600
Altres conceptes 8,46 €

mGDG5U151 Canonada amb 1 tub rígid de PVC de 250 mm de diàmetre, incloent
excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95% del PM de la rasa, inclòs
càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador.

P- 118  €19,63

B060U320 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

 €4,24710

BD5AU400 Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 250, per a drenatge.  €4,03800
BG2GU005 Joc de separadors per a 12 tubs de polietilè de 40 mm de diàmetre  €0,46000
BG2GU054 Part proporcional de maniguets de connexió per a tub de polietilè de 40 mm

de diàmetre, brides de subjecció i taps
 €0,24000

Altres conceptes 10,64 €

uGP5P0001 Subministrament i instal�lació de lluernari, per a il�luminació natural
d'aparcament, completament muntat.

P- 119  €961,10

BP5P0001 Lluernari per a il�luminació natural d'aparcament.  €850,12000
BP5PU001 Carregador unitari de bateria de radiotelèfon portàtil, amb selector entre

càrrega ràpida i lenta
 €102,00000

Altres conceptes 8,98 €

paPPA900SS PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA SEGURETAT I
SALUT DE L'OBRA.

P- 120  €52.028,44

Sense descomposició 52.028,44 €

uS214E020 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col�locació, de
bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent
desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

P- 121  €1.050,30

Sense descomposició 1.050,30 €

uS21EG010 Càrrega, transport i col�locació de lluminària de qualsevol tipus, en
enllumenat públic.

P- 122  €152,28

Sense descomposició 152,28 €

uSFHAU040 Canvi d'emplaçamet i instal�lació de boca d'incendis existent, de 100 mm. de
diàmetre.

P- 123  €812,76
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OBRA PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRA00

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G21B3014 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de
placa i panell de senyalització de trànsit, sense incloure suports
(P - 96)

10,00025,39 253,90

2 F21QCV01 u Desmuntatge de papereres de qualsevol tipus i càrrega sobre
camió.

 (P - 64)

2,0001,97 3,94

3 F21QCV03 u Desmuntatge de banc, de qualsevol tipus, inclòs el transport al
magatzem o a l'abocador, segons digui la direcció d'obra.
 (P - 65)

1,0004,96 4,96

4 FR52U010 u Arrancada i trasplantament d'arbre de qualsevol tipus.

 (P - 95)

1,000175,24 175,24

CAPÍTOLTOTAL 00.01 438,04

OBRA PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRA00

CAPÍTOL DEMOLICIONS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F21K4AC4 m2 Demolició de paviment de formigó, de 12 a 15 cm de gruix, com
a màxim, i de més de 1 m d'amplària, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora.
 (P - 61)

7.480,3104,02 30.070,85

2 F21PV055 m Demolició de rigola de panots i base de formigó.

 (P - 63)

22,0001,89 41,58

3 F21L4JC4 m2 Demolició de paviment de panots col�locat sobre formigó, de 10 a
15 cm de gruix, com a màxim, i de més de 1 m d'amplària, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora.

 (P - 62)

94,8504,45 422,08

CAPÍTOLTOTAL 00.02 30.534,51

OBRA PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRA00

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G221U115 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt amb
50% de roca, per mitjà de martell, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador (P - 97)

34.321,2607,28 249.858,77

2 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 98)

3.368,6611,32 4.446,63

3 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de
murs i estreps d'estructures, obres de drenatge transversal amb
tubs metàl�lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de
formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 99)

345,99019,43 6.722,59

4 F226V020 m3 Rebliment i estesa d'emmacat de graves per a drenatge, sota
solera, en tongades de 25 cm. com a màxim. (P - 66)

2.043,15033,63 68.711,13

Euro
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CAPÍTOLTOTAL 00.03 329.739,12

OBRA PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRA00

CAPÍTOL FONAMENTS I CONTENCIÓ04

TITOL 3 PILONS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G3E5U130 m Execució de piló de diàmetre 65 cm, tipus CPI-8, barrinat i
formigonat per tub central de barrina, incloent construcció de pou
guia, excavació amb parts proporcionals de trepant, formigó
HA-30, col�locació d'armadures (sense subministrament,
elaboració i muntatge d'acer) càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 101)

7.150,00060,57 433.075,50

2 G3E5U125 m Execució de piló de diàmetre 55 cm, tipus CPI-8, barrinat i
formigonat per tub central de barrina, incloent construcció de pou
guia, excavació amb parts proporcionals de trepant, formigó
HA-30, col�locació d'armadures (sense subministrament,
elaboració i muntatge d'acer) càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 100)

330,00033,95 11.203,50

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col�locat (P - 108)

160.907,0601,11 178.606,84

4 G3EZU045 m Enderroc de cap de piló de diàmetre 55 cm, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 102)

80,85041,80 3.379,53

5 G3EZU065 m Enderroc de cap de piló de diàmetre 65 cm, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 103)

46,84069,54 3.257,25

TITOL 3TOTAL 00.04.01 629.522,62

OBRA PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRA00

CAPÍTOL FONAMENTS I CONTENCIÓ04

TITOL 3 ENCEPS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P -
104)

470,2508,64 4.062,96

2 G450A665 m3 Formigó HA-30/P/20/IIIa+Qb de consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm per a fonaments i contenció, inclòs col�locació,
vibrat i curat. (P - 106)

454,160104,27 47.355,26

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col�locat (P - 108)

53.207,2201,11 59.060,01

4 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist. (P - 109) 999,60030,10 30.087,96

TITOL 3TOTAL 00.04.02 140.566,19

OBRA PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRA00

CAPÍTOL FONAMENTS I CONTENCIÓ04

TITOL 3 SOLERA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P -
104)

7.044,5708,64 60.865,08

Euro
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2 G450A665 m3 Formigó HA-30/P/20/IIIa+Qb de consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm per a fonaments i contenció, inclòs col�locació,
vibrat i curat. (P - 106)

2.113,371104,27 220.361,19

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col�locat (P - 108)

174.124,1201,11 193.277,77

4 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical (P - 110) 90,41023,47 2.121,92

TITOL 3TOTAL 00.04.03 476.625,96

OBRA PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRA00

CAPÍTOL FONAMENTS I CONTENCIÓ04

TITOL 3 MURS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G450A665 m3 Formigó HA-30/P/20/IIIa+Qb de consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm per a fonaments i contenció, inclòs col�locació,
vibrat i curat. (P - 106)

394,350104,27 41.118,87

2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col�locat (P - 108)

278.816,2101,11 309.485,99

3 G4D0U016 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist. (P - 111) 861,96030,55 26.332,88

4 GD5AU111 m Formació de passamurs i passaforjats amb tub de PVC, per a
possos de baixants, instal�lacions i escomeses, a fixar-se on la
inspecció general indica en cada cas. (P - 114)

5,0008,57 42,85

TITOL 3TOTAL 00.04.04 376.980,59

OBRA PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRA00

CAPÍTOL ESTRUCTURES05

TITOL 3 FORJAT RETICULAR01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G450A610 m3 Formigó HA-30/P/20/IIIa de consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm per a forjat reticular de cassetó recuperable,
cantell de 30+10 cm. i 83 cm. d'intereix, inclòs col�locació, vibrat i
curat. (P - 105)

300,000100,79 30.237,00

2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col�locat (P - 108)

173.722,0201,11 192.831,44

3 G4D0U016 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist. (P - 111) 7.044,57030,55 215.211,61

4 GD5AU111 m Formació de passamurs i passaforjats amb tub de PVC, per a
possos de baixants, instal�lacions i escomeses, a fixar-se on la
inspecció general indica en cada cas. (P - 114)

70,0008,57 599,90

5 E4D93EF7 m2 Alleugeridor per a sostre nervat amb cassetons de morter de
ciment de 70x23 cm i 25 cm d'alçària (P - 1)

6.700,0007,99 53.533,00

TITOL 3TOTAL 00.05.01 492.412,95

OBRA PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRA00

CAPÍTOL ESTRUCTURES05

TITOL 3 PILARS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G450U075 m3 Formigó HP-30/P/20/IIIa per a suports i lloses, inclosa la
col�locació, el vibrat i el curat. (P - 107)

108,500100,79 10.935,72

2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 4.091,3201,11 4.541,37

Euro
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500 N/mm2, col�locat (P - 108)

3 G4D0U016 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist. (P - 111) 867,30030,55 26.496,02

TITOL 3TOTAL 00.05.02 41.973,11

OBRA PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRA00

CAPÍTOL ESTRUCTURES05

TITOL 3 LLOSES RAMPES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G450U075 m3 Formigó HP-30/P/20/IIIa per a suports i lloses, inclosa la
col�locació, el vibrat i el curat. (P - 107)

65,700100,79 6.621,90

2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col�locat (P - 108)

5.570,8701,11 6.183,67

3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist. (P - 109) 65,19030,10 1.962,22

TITOL 3TOTAL 00.05.03 14.767,79

OBRA PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRA00

CAPÍTOL ESTRUCTURES05

TITOL 3 LLOSES ESCALES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G450U075 m3 Formigó HP-30/P/20/IIIa per a suports i lloses, inclosa la
col�locació, el vibrat i el curat. (P - 107)

13,880100,79 1.398,97

2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col�locat (P - 108)

766,7501,11 851,09

3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist. (P - 109) 37,47030,10 1.127,85

4 G4D0U016 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist. (P - 111) 3.132,00030,55 95.682,60

TITOL 3TOTAL 00.05.04 99.060,51

OBRA PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRA00

CAPÍTOL IMPERMEABILITZACIÓ I JUNTS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F7Z2UD21 m2 Pintura asfàltica, amb una dotació mínima de 1 kg/m2 amb un
gruix mínim de 1 mm, per a impermeabilització del trasdòs del
mur. (P - 71)

281,7807,63 2.149,98

2 F7J1AANA m Formació de junt de dilatació, en peces formigonades in situ,
amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 50 mm de gruix,
col�locat a l'interior. (P - 70)

9,20010,76 98,99

CAPÍTOLTOTAL 00.06 2.248,97

OBRA PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRA00

CAPÍTOL DRENATGE I SANEJAMENT07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GD5AU230 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 300 mm,
ranurat parcial en un arc de 108º a 220º i SN 4 kN/m2, inclòs
excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i
reblert de material filtrant, segons plànols (P - 115)

86,14037,17 3.201,82

2 GDG3U004 m Canonada amb 1 tub rígid de PVC de 125 mm de diàmetre,
incloent excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95% del

251,27011,44 2.874,53

Euro
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PM de la rasa, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels
materials sobrants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. (P - 116)

3 GDG3U020 m Canonada amb 1 tub rígid de PVC de 200 mm de diàmetre,
incloent excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95% del
PM de la rasa, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels
materials sobrants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. (P - 117)

27,76017,90 496,90

4 GDG5U151 m Canonada amb 1 tub rígid de PVC de 250 mm de diàmetre,
incloent excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95% del
PM de la rasa, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels
materials sobrants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. (P - 118)

3,53019,63 69,29

5 GDK2U010 u Construcció de pericons de la Instal�lació de Sanejament d'un
aparcament subterrani, amb formigó armat, incloses reixes per a
pericons amb bunera, de dimensions a definir i preu a justificar
pels professionals corresponents, en el futur projecte
complementari de les instal�lacions de l'aparcament. (P - 0)

1,0002.189,28 2.189,28

CAPÍTOLTOTAL 00.07 8.831,82

OBRA PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRA00

CAPÍTOL TANCAMENTS08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F4E2451E m2 Paret estructural de 15 cm de gruix, de bloc foradat llis de
400x200x150 mm, R6, de morter de ciment gris per a revestir, de
categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col�locat amb morter
de ciment 1:4 (P - 68)

262,07829,05 7.613,37

2 F4E2561E m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de
400x200x200 mm, R6, de morter de ciment gris per a revestir, de
categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col�locat amb morter
de ciment 1:4

 (P - 69)

153,84032,89 5.059,80

3 GD5AU111 m Formació de passamurs i passaforjats amb tub de PVC, per a
possos de baixants, instal�lacions i escomeses, a fixar-se on la
inspecció general indica en cada cas. (P - 114)

15,0008,57 128,55

4 GP5P0001 u Subministrament i instal�lació de lluernari, per a il�luminació
natural d'aparcament, completament muntat. (P - 119)

1,000961,10 961,10

CAPÍTOLTOTAL 00.08 13.762,82

OBRA PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRA00

CAPÍTOL ACABATS09

TITOL 3 PAVIMENTS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F9G2E2G8 m3 Paviment de formigó HF-4,5 MPA, de consistència plàstica,
escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge
mecànic, remolinat mecànic afegint 4kg/m2 de pols de quars gris.

 (P - 80)

6.785,000102,71 696.887,35

2 F9ZZ1100 l Base d'anivellament i transició, amb morter de resines epoxi,
col�locat manualment.

 (P - 82)

4,0506,68 27,05
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3 F89UU100 m2 Acabat amb pintura de protecció epoxi dispersada en aigua, de
fàcil neteja i de millora òptica, inclosa la formació de junt.

 (P - 73)

4,05026,39 106,88

4 F9D1U010 m2 Paviment de maó massís mecanitzat, de 29X14X5 cm, col�locat
amb morter mixt 1:2:10.

 (P - 75)

15,00044,21 663,15

5 F9V2U020 m Esglaó de pedra artificial, acabat rugós, en dues peces, amb
rebaix de franja longitudinal, antilliscant. (P - 81)

39,85017,38 692,59

6 F9DLU010 m2 Paviment de pedra artificial, acabat rugós, en peces de 40x40
cm. (P - 76)

11,64036,02 419,27

7 F9E1310N m2 Paviment de panot per a vorera gris, de 20x20x4 cm, classe 1a,
col�locat amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera 165l i beurada de ciment pòrtland.

 (P - 78)

22,06030,73 677,90

8 F961U120 m Vorada recta de pedra granítica gris, gra fi, recta, escairada i
buixardada, de 20x25 cm, col�locada sobre paviment o llit de
formigó existent.
 (P - 74)

46,70032,13 1.500,47

9 F9DLU020 m2 Paviment de peces ceràmiques de gres, de 20x20 cm. en color
blau cel. (P - 77)

13,20029,35 387,42

10 G9E1U010 m2 Paviment de terratzo microxina, color crema, en peces de 40x40
cm. (P - 112)

13,20044,72 590,30

TITOL 3TOTAL 00.09.01 701.952,38

OBRA PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRA00

CAPÍTOL ACABATS09

TITOL 3 REVESTIMENTS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E898U040 m2 Pintat de paraments verticals de bloc de formigó a l'esmalt
sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat. (P - 8)

2.188,78011,44 25.039,64

2 E881N140 m2 Monocapa amb morter de ciment i additius amb granulat
seleccionat, col.locat a la estesa sobre paraments sense revestir i
acabat rugós (P - 7)

271,16018,79 5.095,10

3 E823U001 m2 Enrajolat de parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb rajola de valència, de color blanc, de 20x20 cm,
col.locada amb morter adhesiu (P - 6)

69,38018,33 1.271,74

4 E8B11A00 m2 Pintura plàstica tipus hidrofugant, a base de silicats, de color gris
formigó i acabat mate. (P - 9)

138,2968,50 1.175,52

TITOL 3TOTAL 00.09.02 32.582,00

OBRA PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRA00

CAPÍTOL ACABATS09

TITOL 3 SOSTRES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F84GU100 m2 Fals sostre continu de cartró guix, hidròfug, acabat i pintat, de 15
mm. (P - 72)

161,50079,13 12.779,50

TITOL 3TOTAL 00.09.03 12.779,50

Euro
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OBRA PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRA00

CAPÍTOL ACABATS09

TITOL 3 TANCAMENTS I PORTES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EASA71BB u Porta tallafocs metàl.lica,RF-60, d'una fulla batent, per a una llum
de 80x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, col.locada. (P - 17)

2,000293,66 587,32

2 EASAU040 u Porta tallafocs de material metàl�lica, RF-60 de dues fulles
batents, per a una llum 100+50x210 cm, tipus 2, col�locada. (P -
18)

1,000397,33 397,33

3 EABGU010 u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 63x210
cm, amb barra antipàninc, pany i recuperador. (P - 11)

1,000133,21 133,21

4 EABGU030 u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 83x210
cm, amb barra antipàninc, pany i recuperador. (P - 12)

5,000140,01 700,05

5 EASA71A2 u Porta tallafocs metàl.lica, RF-60, d'una fulla batent, per a una
llum de 90x210 cm, preu alt, amb tanca de pànic o sense,
col�locada. (P - 16)

7,000192,64 1.348,48

6 EARAANA5 u Porta basculant articulada de dues fulles, de 7 m d'amplària per 3
m d'alçària de llum de pas, amb bastiment i estructura de perfils
d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat,
compensada amb contrapès lateral protegit dins de caixa
registrable, amb guies i pany, ancorada amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 15)

1,0001.154,40 1.154,40

7 EAQDU590 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm
de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 83 cm
d'amplària i de 210 cm d'alçària. (P - 14)

1,00069,31 69,31

8 EAQDC266 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm
de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 63 cm
d'amplària i de 210 cm d'alçària. (P - 13)

2,00065,50 131,00

TITOL 3TOTAL 00.09.04 4.521,10

OBRA PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRA00

CAPÍTOL ACABATS09

TITOL 3 ENVIDRAMENT05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EC171B23 m2 Vidre aïllant de dues llunes incolores de 4 i 6 mm de gruix i
cambra d'aire de 8 mm, col.locat amb llistó de vidre sobre fusta,
acer o alumini (P - 22)

1,50049,02 73,53

TITOL 3TOTAL 00.09.05 73,53

OBRA PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRA00

CAPÍTOL INSTAL�LACIONS10

TITOL 3 INSTAL�LACIÓ D'ELECTRICITAT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG11U916 u Subministrament i col�locació de tos els elements que composen
la Instal�lació Elèctrica d'un aparcament subterrani, formada per:
la instal�lació de pressa a terra, les C.G.P., els quadres de
comptadors elèctrics i complets, l'armari general de protecció, els
subquadres elèctrics de maniobra de vetilació i del pou de
bombes, i tota la canalització elèctrica, mitjançant safates d'acer
galvanitzat i tubs d'acer galvanitzat, amb les caixes de derivació,
per a la distribució de serveis normals i d'emergència. I preu a
justificar pels professionals corresponents, en el futur projecte
complementari de les instal�lacions de l'aparcament. (P - 0)

1,00044.838,11 44.838,11
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TITOL 3TOTAL 00.10.01 44.838,11

OBRA PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRA00

CAPÍTOL INSTAL�LACIONS10

TITOL 3 INSTAL�LACIÓ D'ENLLUMENAT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG6211A3 u Interruptor senzill, encastat. (P - 33) 15,0008,21 123,15

2 EG641173 u Polsador elèctric, encastat. (P - 34) 6,0008,48 50,88

3 FHQ62G61 u Projector empotrat amb lampada d'halogenurs metàl�lics, de 35
W, model BEGA 2233. (P - 89)

6,000125,05 750,30

4 FHNK4131 u Downlight amb lampada fluoresecent compacta (1xTC-D 13W
staff del 4000/e160 REF.S7 703720) (P - 86)

4,00034,07 136,28

5 FHNK4133 u Downlight Antares, model 1700/50W, color gris, diàmetre 120
mm, amb dispersador de calor. (P - 87)

6,00043,46 260,76

6 FHN84G61 u Llumenera industrial 1x18W, subministre i instal�lació de
lluminària industrial electrolíticament, color blanc, per a equip
fluorescent, reactància Philips electrònica, inclosos el
fluoresecent fred i tapa superior per a aïllament. (P - 83)

9,00033,50 301,50

7 FHNFU010 u Llumenera industrial 1x36W, subministre i instal�lació de
lluminària industrial electrolíticament, color blanc, per a equip
fluorescent, reactància Philips electrònica, inclosos el
fluoresecent fred i tapa superior per a aïllament. (P - 84)

110,00040,00 4.400,00

8 FHNJ5123 u Enllumenat autònom d'emergència, marca Daisalux. (P - 85) 135,00039,13 5.282,55

9 FHNK5211 u Subministre i instal�lació de rètol de senyalització, amb sistema
autònom d'il�luminació d'emergència, marca DAISALUX. (P - 88)

6,000112,05 672,30

TITOL 3TOTAL 00.10.02 11.977,72

OBRA PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRA00

CAPÍTOL INSTAL�LACIONS10

TITOL 3 INSTAL�LACIÓ DE VENTILACIÓ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EEM34391 u Ventilador helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a extracció
de fums en cas d'incendi (400° C-2 h), trifàsic per a 400 V de
tensió, marca Sodeco HCH-71-4T-4 i 29.400 m3/h de cabal
màxim d'aire, col.locat. (P - 28)

4,0001.531,43 6.125,72

2 EEM343B1 u Ventilador helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a extracció
de fums en cas d'incendi (400° C-2 h), trifàsic per a 400 V de
tensió, marca Sodeco HCH-80-4T-4 i 37.000 m3/h de cabal
màxim d'aire, col.locat. (P - 29)

2,0001.806,27 3.612,54

3 EEK1173B u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 150x150 mm. (P - 25)

4,00016,77 67,08

4 EEK11A3D u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 200x100 mm. (P - 26)

4,00023,18 92,72

5 EE52Q02C m2 Conducte metàl�lic rectangular, construït en planxa d'acer
galvanitzat, a la vista, amb plegament a quatre cares i unió
longitudinal a base de perfiladora que garantitza una perfecta
estanqueïtat i empalmaments transversals entre trams. Inclou els
suports de subjecció i els protectors de cautxú, així com els
elements per adptar la traça del conducte de les singularitats
existent i l'aïllament tèrmic amb llana amb roca. (P - 24)

464,33043,46 20.179,78

Euro



Aparcament Subterrani a la parcel�la de Cal Gana i Urbanització de la Coberta.
El Prat de Llobregat.

PRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOST Pàg.:27/04/09 9Data:

6 EE42R412 m Conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de 120 mm de
diàmetre (s/UNE_EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat
superficialment, inclòs les peces especials. (P - 23)

36,84045,44 1.674,01

7 EEA11180 u Subministrament i Instal�lació dels silenciadors acústics
rectangulars, construïts en planxa d'acer galvanitzat, necessaris
en la instal�lació de 4 ventilo-impulsors i 2 ventilo-extractors, en
un aparcament subterrani. I preu a justificar pels professionals
corresponents, en el futur projecte complementari de les
instal�lacions de l'aparcament. (P - 0)

6,000521,65 3.129,90

8 EEM34381 u Ventilador helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a extracció
de fums en cas d'incendi (400° C-2 h), trifàsic per a 400 V de
tensió, marca Sodeco HCH-63-4T-4 i 25.200 m3/h de cabal
màxim d'aire, col.locat. (P - 27)

2,0001.361,47 2.722,94

TITOL 3TOTAL 00.10.03 37.604,69

OBRA PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRA00

CAPÍTOL INSTAL�LACIONS10

TITOL 3 INSTAL�LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS04

TITOL 4 EXTINCIÓ D'INCENDIS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EM31261K u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment (P
- 54)

11,00077,37 851,07

2 EM31U006 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de
capacitat i una eficàcia de 13A-89B, amb manòmetre, percussor
tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a
penjar del sostre, instal.lat (P - 56)

13,00081,96 1.065,48

3 EM31U012 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 12 kg de
capacitat i una eficàcia de 34A-144B, amb manòmetre, percussor
tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a
penjar del sostre, instal.lat (P - 57)

4,00096,88 387,52

4 EM31351K u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment (P
- 55)

5,000150,92 754,60

5 EM23144R u Boca d'incendi amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb
mànega de 25 m, amb armari i muntada superficialment a la
paret (P - 53)

8,000333,72 2.669,76

6 EF111221 m Tub d'acer estriat sense soldadura de diàmetre nominal 1/8´´,
segons la norma DIN 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat
baix i col.locat superficialment. (P - 30)

394,6104,78 1.886,24

TITOL 4TOTAL 00.10.04.01 7.614,67

OBRA PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRA00

CAPÍTOL INSTAL�LACIONS10

TITOL 3 INSTAL�LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS04

TITOL 4 DETECCIÓ D'INCENDIS I ALARMA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EM112055 u Detector tèrmic termovelocimètric, muntat superficialment (P - 48) 274,00027,48 7.529,52

2 EM111015 u Detector de fums iònic, muntat superficialment (P - 46) 5,00034,38 171,90

3 EM133067 u Sirena electrònica amb senyal lluminós, de corrent continu amb
so bitònic, muntada a l'interior (P - 51)

8,00033,15 265,20

Euro
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4 EM141002 u Polsador d'alarma amb interruptor d'accionament manual,
protegit amb vidre, muntat superficialment (P - 52)

8,00016,20 129,60

5 EM121436 u Central de detecció d'incendis, per a 4 zones, amb indicador de
zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de
doble alimentació i muntada a la paret (P - 49)

1,000277,50 277,50

6 EF5213B1 m Cable mànega roig, especial bipolar, de2x1,5 mm, marca Kilsen
mode. KAL-21 o similar. (P - 32)

1.234,0804,23 5.220,16

7 EM12UG20 u Repetidor Analògic Mod. KSA-700R marca Kilsen o similar. (P -
50)

1,000214,32 214,32

TITOL 4TOTAL 00.10.04.02 13.808,20

OBRA PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRA00

CAPÍTOL INSTAL�LACIONS10

TITOL 3 INSTAL�LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS04

TITOL 4 DETECCIÓ DE CO03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EM111025 u Detector de fums òptic, muntat superficialment. (P - 47) 57,00040,14 2.287,98

2 EF112211 m Cable de connexió de 3 fils de 1,5 mm2. (P - 31) 904,0004,70 4.248,80

TITOL 4TOTAL 00.10.04.03 6.536,78

OBRA PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRA00

CAPÍTOL INSTAL�LACIONS10

TITOL 3 INSTAL�LACIONS ESPECIALS05

TITOL 4 TELEFONIA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EP51U001 u Subministrament i muntatge de la Instal�lació de Megafonia d'un
aparcament subterrani, formada per una centraleta telefònica per
a un nombre de línies exteriors i extensions a definir,
homologada, un telèfon analògic sobretaula, i tots els elements
de connexió telefònics per al correcte funcionament de la
instal�lació. I preu a justificar pels professionals corresponents, en
el futur projecte complementari de les instal�lacions de
l'aparcament. (P - 0)

1,000439,74 439,74

TITOL 4TOTAL 00.10.05.01 439,74

OBRA PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRA00

CAPÍTOL INSTAL�LACIONS10

TITOL 3 INSTAL�LACIONS ESPECIALS05

TITOL 4 CIRCUIT TANCAT DE TV02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EPA6U010 u Monitor de color 21'' Philips LTC 2921/50. (P - 60) 1,000480,27 480,27

2 EPA1U010 u Càmera per a CTTV de seguretat, en color, amb xip CCD d'1/3
de polsada, número de pixels 291.000, resolució 380 LTV,
sensibilitat mínima de 2 lux a F-1,8, auto-shutter 1/10.000,
sincronisme intern-extern amb domo decoratiu per a muntatge en
fals sostre i superfície, inclosa òptica de 3,6 mm, entrellaçat 2:1 i
alimentació a 12/230 V, instal�lada (P - 58)

15,000334,08 5.011,20

3 EPA1U110 u Càmera Domo Mòvil amb doble rotació. (P - 59) 1,00067,40 67,40

TITOL 4TOTAL 00.10.05.02 5.558,87

Euro
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OBRA PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRA00

CAPÍTOL INSTAL�LACIONS10

TITOL 3 INSTAL�LACIONS ESPECIALS05

TITOL 4 ASCENSORS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EL69218N u Ascensor elèctric d'adherència per a minusvàlids, per a 8
persones (600 kg), 1 m/s, sistema d'accionament de 2 velocitats,
2 parades (3 m), maniobra universal simple, portes d'accés de
maniobrabilitat corredissa automàtica d'amplària 80 cm i alçària
200 cm d'acer inoxidable, cabina amb portes de maniobrabilitat
corredissa automàtica d'acer inoxidable i qualitat d'acabats
mitjana (P - 45)

1,00014.735,30 14.735,30

2 EL19U010 u Ascensor elèctric d'adherència per a 8 persones (600 kg), 1,00
m/s, sistema d'accionament d'una velocitat variable, 4 parades,
maniobra col.lectiva de pujada i baixada, portes d'accés
corredisses automàtiques de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària
d'acer inoxidable, cabina amb portes corredisses automàtiques
d'acer inoxidable i qualitat mitjana (P - 44)

1,00020.590,90 20.590,90

TITOL 4TOTAL 00.10.05.03 35.326,20

OBRA PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRA00

CAPÍTOL INSTAL�LACIONS10

TITOL 3 INSTAL�LACIÓ DE FONTANERIA06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EJ13B21B u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60
cm, de color blanc, preu alt, encastat a un taulell (P - 35)

3,00063,75 191,25

2 EJ18U010 u Subministre i Instal�lació d'equipament de lavabo complet per
persones amb mobilitat reduïda, format per barres fixes i mòvils
en acer AISI 316, tot totalment instal�lat. Inclosos els accessoris
necessaris per a la seva correcte instal�lació. (P - 0)

1,0003.956,14 3.956,14

3 EJ16B112 u Urinari de porcellana vitrificada amb evacuació directe i
alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col.locat amb
fixacions murals (P - 37)

2,00020,38 40,76

4 EJ28212A u Aixeta mescladora per a aigüera, amb instal.lació muntada
superficialment, mural, de llautó cromat, preu alt, amb broc
giratori de tub, amb dues entrades de 1/2´´ (P - 39)

3,00048,99 146,97

5 EJ239111 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, amb instal.lació
muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´ (P - 38)

3,00052,69 158,07

6 EJ4ZU010 u Portarotlles de porcellana blanca per encastar (P - 42) 4,00013,83 55,32

7 EJ42U015 u Dosificador de sabó de plàstic, de 160 mm d'alçària per 130 mm
de diàmetre, capacitat 1 l i accionat per polsador, col.locat amb
fixacions mecàniques (P - 40)

4,00017,94 71,76

8 EJA3U001 u Escalfador acumulador per a gas natural, de 300 l de capacitat,
de 37,2 kW de potència i 0,64 m3/h de producció d'aigua calenta
sanitària a 65°c, amb cubeta d'acer esmaltat i col.locat sobre
bancada (P - 43)

1,0002.854,30 2.854,30

9 EJ14B11P u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i
tapa, de color blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació (P - 36)

3,000129,21 387,63

10 EJ43U005 u Eixugamans elèctric per aire, amb sensor òptic, dimensions
22,5x16x30 cm. (P - 41)

1,000127,36 127,36

Euro
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11 EJ22A12C u Subministrament i col�locació de tots els elements que composen
la instal�lació de Fontaneria d'un aparcament subterrani, formada
per: l'escomesa d'aigua sanitària des de la xarxa, la canalització
mitjançant tubs de coure de diàmetre a determinar, les vàlvules
de comporta, retenció i esferes, i tots els elements auxiliars
neessaris per a un correcte funcionament de la instal�lació. I preu
a justificar pels professionals corresponents, en el futur projecte
complementari de les instal�lacions de l'aparcament. (P - 0)

1,0004.342,89 4.342,89

TITOL 3TOTAL 00.10.06 12.332,45

OBRA PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRA00

CAPÍTOL INSTAL�LACIONS10

TITOL 3 ESTACIÓ DE BOMBEIG07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ENN2U010 u Estacio de bombeig de tipus estacionària composta per 2
bombes submergibles (servei i reserva) amb diàmetres de pas de
l'impulsor, motor, cabal i altura d'elevacio a definir. Incloses les
trampelles d'accés a l'allotjament, i tot els elements necessaris
per al correcte funcionament de les bombes: reguladors,
canalització mitjançant tub d'acer galvanitzat i vàlvules de
retenció i comporta. I preu a justificar pels professionals
corresponents, en el futur projecte complementari de les
instal�lacions de l'aparcament. (P - 0)

3,0002.372,95 7.118,85

TITOL 3TOTAL 00.10.07 7.118,85

OBRA PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRA00

CAPÍTOL PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ11

TITOL 3 ELEMENTS DE PROTECCIÓ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EB12U060 m Barana d'acer inoxidable, de 100 cm d'alçària, formada per
passamà rodó de 40 mm i tres travessers de 20 mm, amb
muntats separats 1 m. Ancorada amb platines arrodonides de
100x150x5 mm i tacs químics amb visos metàl�lics. (P - 20)

72,10079,20 5.710,32

2 GB2AU584 u Barrera automàtica d'accés vehicles, CT70-850, casa MAPS
Informàtica i Control. (P - 113)

1,000914,50 914,50

TITOL 3TOTAL 00.11.01 6.624,82

OBRA PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRA00

CAPÍTOL PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ11

TITOL 3 SENYALITZACIÓ VERTICAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EB92BFF1 u Subministrament i Instal�lació de tota la senyalització vertical d'un
aparcament subterrani, mitjançant plaques de senyalització
interior, de planxes d'acer, amb pictograma 15x15 cm. i fixades
mecànicament. (P - 0)

1,000277,20 277,20

TITOL 3TOTAL 00.11.02 277,20

OBRA PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRA00

CAPÍTOL PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ11

TITOL 3 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

Euro
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1 EBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura no
reflectora, amb màquina d'accionament manual (P - 21)

80,42016,48 1.325,32

TITOL 3TOTAL 00.11.03 1.325,32

OBRA PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRA00

CAPÍTOL URBANITZACIÓ12

TITOL 3 PAVIMENT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F9E1310N m2 Paviment de panot per a vorera gris, de 20x20x4 cm, classe 1a,
col�locat amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera 165l i beurada de ciment pòrtland.

 (P - 78)

49,34030,73 1.516,22

2 F961U120 m Vorada recta de pedra granítica gris, gra fi, recta, escairada i
buixardada, de 20x25 cm, col�locada sobre paviment o llit de
formigó existent.
 (P - 74)

573,42032,13 18.423,98

3 F9G1U010 m3 Paviment de formigó imprés. (P - 79) 6.029,57019,32 116.491,29

4 FR3P1311 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal, adobada
i garbellada, a granel, amb mitjans manuals.

 (P - 94)

844,56097,09 81.998,33

5 F228V010 m3 Rebliment i piconat de rases o pous amb sauló d'aportació, amb
compactació del 95% PM, amidament sobre perfil.

 (P - 67)

434,04034,29 14.883,23

6 E936U002 m2 Formigó pobre, de pendent. (P - 10) 7.000,3709,57 66.993,54

7 E7119785 m2 Membrana PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina
de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de
feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia
imprimació (P - 3)

7.000,37014,39 100.735,32

8 E7515VB1 m2 Membrana de gruix 1,2 mm, d'una làmina de PVC flexible
resistent a la intempèrie, amb armadura de malla de fibra de
vidre, fixada al suport amb adhesiu de formulació específica (P -
4)

7.000,37013,57 94.995,02

9 E7851510 m2 Barrera antiarrels de poliuretà projectat. (P - 5) 7.000,37014,95 104.655,53

TITOL 3TOTAL 00.12.01 600.692,46

OBRA PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRA00

CAPÍTOL URBANITZACIÓ12

TITOL 3 MOBILIARI02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQ10U160 M2 Banc senzill de fusta de guinea pintat i envernissat, de 200 cm de
llargària, amb 17 llistons de 4x4 cm, cargols i passadors d'acer
cadmiat i suports de fosa, ancorat amb daus de formigó de
20x20x20 cm. (P - 90)

26,000192,11 4.994,86

2 FQ21U020 U Paperera tipus Barcelona, model 600, circular de diàmetre 400
mm, de planxa d'acer perforada, estructura de suport tub
diàmetre 40 mm, amb base d'ancoratge de platina i fixació
mecànica al paviment. (P - 91)

10,00089,19 891,90

3 FQR0U020 U Jardinera de pedra, de 150x600 mm. (P - 93) 3,000155,91 467,73

Euro
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4 FQR0U010 U Jardinera de pedra, de 150x1550 mm. (P - 92) 1,000193,04 193,04

TITOL 3TOTAL 00.12.02 6.547,53

OBRA PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRA00

CAPÍTOL URBANITZACIÓ12

TITOL 3 TANCAMENT03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E618566K m2 Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de
40x20x20 cm, de morter de ciment gris de dues cares vistes,
col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler
calcari i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 2)

343,95032,02 11.013,28

2 EB12U050 m Barana d'acer inoxidable austentític, muntats cada 200 cm i
brèndoles cada 18 cm, de 175 cm d'alçària, ancorada amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.
(P - 19)

31,810131,13 4.171,25

TITOL 3TOTAL 00.12.03 15.184,53

OBRA PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRA00

CAPÍTOL SERVEIS AFECTATS13

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 SFHAU040 u Canvi d'emplaçamet i instal�lació de boca d'incendis existent, de
100 mm. de diàmetre. (P - 123)

1,000812,76 812,76

2 S214E020 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col�locació, de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador. (P - 121)

1,0001.050,30 1.050,30

3 S21EG010 u Càrrega, transport i col�locació de lluminària de qualsevol tipus,
en enllumenat públic. (P - 122)

1,000152,28 152,28

CAPÍTOLTOTAL 00.13 2.015,34

OBRA PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRA00

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT14

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPA900SS pa PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA
SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA. (P - 120)

1,00052.028,44 52.028,44

CAPÍTOLTOTAL 00.14 52.028,44

Euro
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NIVELL 4: TITOL 4 Import

Titol 4 00.10.04.01 Extinció d'Incendis 7.614,67
Titol 4 00.10.04.02 Detecció d'Incendis i Alarma 13.808,20
Titol 4 00.10.04.03 Detecció de CO 6.536,78

00.10.04 INSTAL�LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDISTitol 3 27.959,65

Titol 4 00.10.05.01 Telefonia 439,74
Titol 4 00.10.05.02 Circuit tancat de TV 5.558,87
Titol 4 00.10.05.03 Ascensors 35.326,20

00.10.05 INSTAL�LACIONS ESPECIALSTitol 3 41.324,81

69.284,46

NIVELL 3: TITOL 3 Import

Titol 3 00.04.01 PILONS 629.522,62
Titol 3 00.04.02 ENCEPS 140.566,19
Titol 3 00.04.03 SOLERA 476.625,96
Titol 3 00.04.04 MURS 376.980,59

00.04 FONAMENTS I CONTENCIÓCapítol 1.623.695,36

Titol 3 00.05.01 FORJAT RETICULAR 492.412,95
Titol 3 00.05.02 PILARS 41.973,11
Titol 3 00.05.03 LLOSES RAMPES 14.767,79
Titol 3 00.05.04 LLOSES ESCALES 99.060,51

00.05 ESTRUCTURESCapítol 648.214,36

Titol 3 00.09.01 PAVIMENTS 701.952,38
Titol 3 00.09.02 REVESTIMENTS 32.582,00
Titol 3 00.09.03 SOSTRES 12.779,50
Titol 3 00.09.04 TANCAMENTS I PORTES 4.521,10
Titol 3 00.09.05 ENVIDRAMENT 73,53

00.09 ACABATSCapítol 751.908,51

Titol 3 00.10.01 INSTAL�LACIÓ D'ELECTRICITAT 44.838,11
Titol 3 00.10.02 INSTAL�LACIÓ D'ENLLUMENAT 11.977,72
Titol 3 00.10.03 INSTAL�LACIÓ DE VENTILACIÓ 37.604,69
Titol 3 00.10.04 INSTAL�LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 27.959,65
Titol 3 00.10.05 INSTAL�LACIONS ESPECIALS 41.324,81
Titol 3 00.10.06 INSTAL�LACIÓ DE FONTANERIA 12.332,45
Titol 3 00.10.07 ESTACIÓ DE BOMBEIG 7.118,85

00.10 INSTAL�LACIONSCapítol 183.156,28

Titol 3 00.11.01 ELEMENTS DE PROTECCIÓ 6.624,82
Titol 3 00.11.02 SENYALITZACIÓ VERTICAL 277,20
Titol 3 00.11.03 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 1.325,32

00.11 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓCapítol 8.227,34

Titol 3 00.12.01 PAVIMENT 600.692,46
Titol 3 00.12.02 MOBILIARI 6.547,53
Titol 3 00.12.03 TANCAMENT 15.184,53

00.12 URBANITZACIÓCapítol 622.424,52

3.837.626,37

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 00.01 TREBALLS PREVIS 438,04
Capítol 00.02 DEMOLICIONS 30.534,51
Capítol 00.03 MOVIMENT DE TERRES 329.739,12
Capítol 00.04 FONAMENTS I CONTENCIÓ 1.623.695,36
Capítol 00.05 ESTRUCTURES 648.214,36
Capítol 00.06 IMPERMEABILITZACIÓ I JUNTS 2.248,97
Capítol 00.07 DRENATGE I SANEJAMENT 8.831,82

Euro
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Capítol 00.08 TANCAMENTS 13.762,82
Capítol 00.09 ACABATS 751.908,51
Capítol 00.10 INSTAL�LACIONS 183.156,28
Capítol 00.11 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 8.227,34
Capítol 00.12 URBANITZACIÓ 622.424,52
Capítol 00.13 SERVEIS AFECTATS 2.015,34
Capítol 00.14 SEGURETAT I SALUT 52.028,44

00 Pressupost General de l'ObraObra 4.277.225,43

4.277.225,43

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 00 Pressupost General de l'Obra 4.277.225,43
4.277.225,43

Euro
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4.277.225,43PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...........................................................................................................

556.039,3113,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 4.277.225,43....................................................................................................................................

6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 4.277.225,43....................................................................................................................................256.633,53

Subtotal 5.089.898,27

16,00 % IVA SOBRE 5.089.898,27....................................................................................................................................814.383,72

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 5.904.281,99€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( CINC MILIONS NOU-CENTS QUATRE MIL DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU
CENTIMS )
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